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NINIEJSZY PROSPEKT EMISYJNY („PROSPEKT”) ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z (A) PUBLICZNĄ SPRZEDAŻĄ NIE WIĘCEJ NIŻ 6.150.000 AKCJI ISTNIEJĄCYCH 
SPÓŁKI (6.150.000 AKCJI SERII B) („AKCJE SPRZEDAWANE”), (B) PUBLICZNĄ SUBSKRYPCJĄ NIE WIĘCEJ NIŻ 500.000 NOWO EMITOWANYCH AKCJI SERII C SPÓŁKI 
(„NOWE AKCJE”) (NOWE AKCJE ŁĄCZNIE Z AKCJAMI SPRZEDAWANYMI SĄ ZWANE „AKCJAMI OFEROWANYMI”) ORAZ (C) UBIEGANIEM SIĘ PRZEZ SPÓŁKĘ O 
DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM (RYNKU PODSTAWOWYM LUB RÓWNOLEGŁYM) PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. („GPW”) 6.490.000 AKCJI ISTNIEJĄCYCH SPÓŁKI, W TYM AKCJI SPRZEDAWANYCH, JAK RÓWNIEŻ NIE WIĘCEJ NIŻ 
500.000 NOWYCH AKCJI ORAZ NIE WIĘCEJ NIŻ 500.000 PRAW DO NOWYCH AKCJI („PRAWA DO AKCJI”, „PDA”). 

INWESTORZY INDYWIDUALNI BĘDĄ MOGLI SKŁADAĆ ZAPISY WYŁĄCZNIE NA AKCJE SPRZEDAWANE. INWESTORZY INSTYTUCJONALNI BĘDĄ MOGLI SKŁADAĆ 
ZAPISY ZARÓWNO NA NOWE AKCJE, JAK I NA AKCJE SPRZEDAWANE, ZGODNIE Z ZAPROSZENIEM DO ZŁOŻENIA ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE SKŁADANEGO 
PRZEZ INWESTORA INSTYTUCJONALNEGO.  

OSTATECZNA LICZBA AKCJI OFEROWANYCH, LICZBA AKCJI OFEROWANYCH, KTÓRE ZOSTANĄ ZAOFEROWANE POSZCZEGÓLNYM KATEGORIOM INWESTORÓW, 
ORAZ CENA OSTATECZNA AKCJI OFEROWANYCH („CENA OSTATECZNA AKCJI OFEROWANYCH”) ZOSTANĄ USTALONE PRZEZ SPÓŁKĘ (W ODNIESIENIU DO 
NOWYCH AKCJI) I PRZEZ AKCJONARIUSZY SPRZEDAJĄCYCH (W ODNIESIENIU DO AKCJI SPRZEDAWANYCH), W UZGODNIENIU Z TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. 

INFORMACJA O OSTATECZNEJ LICZBIE AKCJI OFEROWANYCH ORAZ O LICZBIE AKCJI OFEROWANYCH, KTÓRE BĘDĄ OFEROWANE POSZCZEGÓLNYM KATEGORIOM 
INWESTORÓW, ORAZ CENIE OSTATECZNEJ AKCJI OFEROWANYCH, ZOSTANIE PRZEKAZANA DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO („KNF”) I DO PUBLICZNEJ 

WIADOMOŚCI ZGODNIE Z ART. 54 UST. 3 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 ROKU O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH („USTAWA O OFERCIE”), W SPOSÓB, W JAKI ZOSTAŁ 

UDOSTĘPNIONY PROSPEKT. 

AKCJE SPÓŁKI NIE BYŁY I NIE SĄ PRZEDMIOTEM OBROTU NA ŻADNYM RYNKU REGULOWANYM. WSZYSTKIE AKCJE OFEROWANE BĘDĄ ISTNIAŁY W FORMIE 
ZDEMATERIALIZOWANEJ Z CHWILĄ ICH REJESTRACJI W DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZONYM PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH S.A. („KDPW”). 

SPÓŁKA PODKREŚLA, ŻE OFERTA PUBLICZNA OPISANA W PROSPEKCIE JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RP, A JEDYNYM PRAWNIE 
WIĄŻĄCYM DOKUMENTEM OFERTOWYM SPORZĄDZONYM NA POTRZEBY TEJ OFERTY PUBLICZNEJ, ZAWIERAJĄCYM INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI ORAZ AKCJI 
OFEROWANYCH JEST PROSPEKT. 

NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI PROSPEKT W FORMIE JEDNOLITEGO DOKUMENTU W ROZUMIENIU ART. 5 UST. 3 DYREKTYWY 2003/71/WE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY („DYREKTYWA PROSPEKTOWA”) I ART. 21 UST. 1 PKT. 1 USTAWY O OFERCIE, KTÓRY ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY W SZCZEGÓLNOŚCI 
ZGODNIE Z USTAWĄ O OFERCIE PUBLICZNEJ I ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) NR 809/2004 Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 ROKU WYKONUJĄCYM DYREKTYWĘ 
2003/71/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH W PROSPEKTACH EMISYJNYCH ORAZ FORMY, WŁĄCZENIA PRZEZ 
ODNIESIENIE I PUBLIKACJI TAKICH PROSPEKTÓW EMISYJNYCH ORAZ ROZPOWSZECHNIANIA REKLAM Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI („ROZPORZĄDZENIE 809/2004”), 

W OPARCIU O ZAŁĄCZNIK III ORAZ XXV ROZPORZĄDZENIA 809/2004. 

OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RP. POZA GRANICAMI RP NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO 
PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSPEKT, ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE, NIE BYŁY PRZEDMIOTEM 
REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RP, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY 
PROSPEKTOWEJ LUB AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE 
MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RP (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
AMERYKI PÓŁNOCNEJ), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM BEZ KONIECZNOŚCI 
SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR, ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RP, POWINIEN 
ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAWA INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ W TYM ZAKRESIE. 

INWESTOWANIE W PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE PROSPEKTEM ŁĄCZY SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM WŁAŚCIWYM DLA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO 
O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM ORAZ RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ. 
SZCZEGÓŁOWY OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA, KTÓRE NALEŻY ROZWAŻYĆ W ZWIĄZKU Z INWESTOWANIEM W AKCJE OFEROWANE, ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZIALE 
CZYNNIKI RYZYKA. 

ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ REJESTRACJI PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI, INWESTOROM, KTÓRYM ZOSTANĄ PRZYDZIELONE NOWE 
AKCJE, ZOSTANĄ WYDANE PRAWA DO AKCJI. WYDANIE PRAW DO AKCJI NASTĄPI ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU ROZLICZENIOWEGO KDPW W DRODZE 
ZAPISANIA PRAW DO AKCJI NA RACHUNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTORÓW PROWADZONYCH W POLSCE. PO ZAREJESTROWANIU PODWYŻSZENIA 
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI NOWYCH AKCJI, SPÓŁKA WYSTĄPI DO KDPW O ZAREJESTROWANIE NOWYCH AKCJI W DEPOZYCIE 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZONYM PRZEZ KDPW. Z CHWILĄ REJESTRACJI NOWYCH AKCJI W DEPOZYCIE, PRAWA DO AKCJI WYGASNĄ, A NA 
RACHUNKACH INWESTORÓW, KTÓRZY W TYM DNIU BĘDĄ POSIADALI PRAWA DO AKCJI, ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE ZAPISANE NOWE AKCJE, W STOSUNKU JEDNA 
NOWA AKCJA W ZAMIAN ZA JEDNO PRAWO DO AKCJI. 

NINIEJSZY PROSPEKT, WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI I EWENTUALNYMI DANYMI AKTUALIZUJĄCYMI JEGO TREŚĆ, ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY DO PUBLICZNEJ 
WIADOMOŚCI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ EMITENTA, POD ADRESEM WWW.ARTIFEXMUNDI.COM, ORAZ OFERUJĄCEGO, POD 
ADRESEM WWW.TRIGON.PL, W TERMINIE UMOŻLIWIAJĄCYM INWESTOROM ZAPOZNANIE SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ. 

OFERUJĄCY DORADCA PRAWNY 

 

 

Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy Sp. k. 

 
PROSPEKT EMISYJNY ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU.  
 
TERMIN WAŻNOŚCI PROSPEKTU EMISYJNEGO WYNOSI 12 MIESIĘCY OD DNIA ZATWIERDZENIA PROSPEKTU PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO, CHYBA ŻE 
PROSPEKT EMISYJNY NIE ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY O ANEKS, O KTÓRYM MOWA W ART. 51 UST. 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ, W PRZYPADKU POWSTANIA 
OBOWIĄZKU TEGO UZUPEŁNIENIA. 
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 PODSUMOWANIE 1.

Niniejsze podsumowanie zostało przygotowane w oparciu o informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, zwane dalej „Informacjami”. Informacje te są ponumerowane w sekcjach 

A – E (A.1 – E.7). Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie wymagane Informacje, których uwzględnienie 

jest obowiązkowe w przypadku Emitenta i w przypadku rodzaju papierów wartościowych opisywanych w 

Prospekcie. Ponieważ niektóre Informacje nie muszą być uwzględnione w przypadku Emitenta lub w 

przypadku papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie, możliwe są luki w numeracji omawianych 

Informacji. W przypadku, gdy włączenie którejś z Informacji jest obowiązkowe ze względu na Emitenta lub ze 

względu na rodzaj papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie, może się zdarzyć, że nie ma 

istotnych danych dotyczących takiej Informacji. W takim przypadku w podsumowaniu umieszcza się krótki 

opis Informacji, z dopiskiem „nie dotyczy”.  

DZIAŁ A. - WSTĘP I OSTRZEŻENIA 

A.1 

Wstęp 

Ostrzeżenie 

Niniejsze podsumowanie należy czytać i traktować jako wprowadzenie do Prospektu.  

Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem powinna być oparta na 

rozważeniu przez inwestora całości niniejszego Prospektu.  

Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do informacji zawartych w niniejszym Prospekcie może, 

zgodnie z przepisami właściwego prawa krajowego państwa członkowskiego, mieć obowiązek poniesienia 

kosztów ewentualnego tłumaczenia na język obcy niniejszego Prospektu przed rozpoczęciem postępowania 

sądowego. 

Odpowiedzialność cywilną za wyrządzoną szkodę ponoszą wyłącznie osoby, które przedłożyły niniejsze 

podsumowanie, w tym jego tłumaczenie, jednak tylko w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, 

jest nieprecyzyjne lub niespójne w wypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, bądź gdy nie 

przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, najważniejszych informacji 

mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w papiery wartościowe objęte niniejszym 

Prospektem. 

A.2 

Zgoda Emitenta 

Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie Prospektu na wykorzystanie Prospektu 

do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez 

pośredników finansowych. 

Wskazanie okresu ważności Oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać 

późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego 

udzielana jest zgoda na wykorzystywanie Prospektu. 

Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają 

zastosowanie do wykorzystywania Prospektu.  

Informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma obowiązek udzielać informacji na temat 

warunków Oferty w chwili składania przez niego tej Oferty. 

Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ich ostatecznemu 

plasowaniu przez pośredników finansowych.  

DZIAŁ B. – EMITENT 

B.1 

Nazwa Emitenta 

Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. 

Nazwa (firma): Artifex Mundi Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona: Artifex Mundi S.A. 

B.2 

Podstawowe dane 

dotyczące Emitenta 

 

Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją 

działalność, a także kraj siedziby emitenta. 

Siedziba: Zabrze 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Spółka została utworzona i działa zgodnie z prawem polskim 
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B.3 

Działalność Grupy 

Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz rodzaj 

prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii 

sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na których 

emitent prowadzi swoją działalność. 

Grupa jest producentem, współproducentem oraz wydawcą gier na najważniejsze platformy m.in. Android, 

iOS, Windows Mobile, PC, Mac, Linux, Xbox Oneoraz PlayStation 4. Model biznesowy Grupy opiera się 

obecnie na dwóch filarach:  

 segmencie gier premium, który obejmuje produkcję gier monetyzowanych w modelu try-before-you-buy 

oraz działalność wydawniczą i inwestycyjną w zakresie gier monetyzowanych w modelu try-before-you-

buy; 

 segmencie gier free-to-play, który obejmuje produkcję i wydawanie gier monetyzowanych w modelu 

free-to-play. 

Spółka specjalizuje się w grach casualowowych typu HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure), które 

stanowią połączenie gier logicznych i przygodowych. Dotychczas wydane gry, Emitent monetyzował 

wyłącznie w modelu try-before-you-buy, czyli „spróbuj zanim kupisz”, zgodnie z którym gracz ma możliwość 

przetestowania części gry za darmo, zanim podejmie decyzję o zakupie pełnej wersji. Od 2016 r. Spółka 

rozpoczęła monetyzację gier także w modelu free-to-play, który stanowi obecnie dominujący model 

dystrybucji i monetyzacji na rynku gier mobilnych. 

Na Datę Prospektu w sprzedaży Spółki znajduje się ponad 40 gier, które zlokalizowane zostały na kilkanaście 

języków (w tym japoński, chiński i koreański). Duża liczba gier w portfolio Spółki wydawanych na wielu 

platformach dystrybucyjnych pozwala na dywersyfikację ryzyka i tym samym uniezależnienie wyników 

finansowych Spółki od sukcesu pojedynczego tytułu lub pojedynczej platformy. Corocznie, portfolio Spółki 

powiększa się od kilku do kilkunastu gier. 

Sprzedaż produktów Grupy skupia się głównie na rynkach zagranicznych. Do najważniejszych rynków 

z punktu widzenia Grupy należą Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, Wielka Brytania oraz Chiny. Istotnymi 

rynkami, na których sprzedaż systematycznie rośnie, są Rosja i Brazylia. Polska w tym zestawieniu plasuje 

się w pierwszej piętnastce największych rynków sprzedażowych Spółki. 

Przewagi konkurencyjne 

W opinii Zarządu Emitenta do najważniejszych przewag konkurencyjnych Grupy należą: 

 Zdywersyfikowane portfolio gier, które uniezależnia Spółkę od sukcesu pojedynczej gry, obejmujące 

obecnie ponad 40 tytułów; 

 Zdywersyfikowana dystrybucja na wszystkich wiodących platformach pozwalająca uniezależnić się od 

kondycji pojedynczego partnera biznesowego; 

 Powtarzalność oraz relatywnie długie ogony przychodowe gier wydawanych przez Spółkę, 

przekładające się na stabilne wyniki finansowe Grupy; 

 Specjalizacja w grach mobilnych, stanowiących jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku 

gier; 

 Koncentracja na działalności wydawniczej, pozwalająca na uniezależnienie się od zewnętrznych 

wydawców, minimalizująca ryzyko prowadzonej działalności; 

 Spark Casual Engine - technologia (silnik gier) dedykowany grom HOPA, będący autorskim 

rozwiązaniem Spółki, ułatwiający tworzenie gier HOPA oraz umożliwiający optymalizację procesów 

produkcyjnych i wydawniczych, co z kolei przekłada się na efektywne obniżenie kosztów; 

 Liczne grono zewnętrznych deweloperów, produkujących gry na zlecenie Spółki; 

 Bogate doświadczenie kluczowych pracowników Spółki w zakresie produkcji, promocji i sprzedaży gier 

na globalnym rynku; 

 Niezależność od wydawców, dzięki samodzielnie prowadzonej działalności wydawniczej Spółki, 

pozwalającej na budowanie relacji z 1
st
 parties i zapewniające efektywność kosztową; 

 Bardzo dobre kontakty biznesowe z kluczowymi przedstawicielami firm, takich jak: Google, Apple, 

Amazon i Microsoft, które w znaczący sposób przekładają się na prowadzone działania promocyjne. 

Zwiększenie widoczności aplikacji będących w ofercie Spółki wprost przekłada się na wyniki przez nią 

generowane. 

Strategia  

Strategia Spółki opiera się na czterech podstawowych filarach, obrazujących kierunek i styl działania Artifex 

Mundi: niezależność, cierpliwość, dywersyfikacja, zabawa. 

Cztery podstawowe filary działalności Spółki nakierowane są na realizację celu Emitenta, jakim jest tworzenie 

gier o najwyższej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu dynamicznego tempa rozwoju i racjonalnego 

poziomu kosztów związanych z produkcją gier. Spółka realizuje te cele poprzez: 

 umocnienie pozycji na rynku gier casualowych typu premium, monetyzowanych w modelu try-before-

you-buy, w szczególności poprzez rezygnację z pracy z wydawcami zewnętrznymi i osiągnięcie 100%-

ego udziału self-publishingu w generowanych przychodach z tego segmentu; 

 wejście w segment gier monetyzowanych w modelu free-to-play. Ten nowy dla Spółki segment gier 

pozwoli na znacznie głębszą dywersyfikację produktową, jednocześnie nie zagrażając stabilności 

wypracowanego już pipeline’u produkcji i wydawania gier premium. 
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Strategia Spółki na kolejne lata zakłada koncentrację na grach mobilnych, o zasięgu globalnym, dostępnych 

za pośrednictwem najważniejszych platform dystrybucyjnych. Gry będą w dalszym ciągu sprzedawane 

również na komputerach osobistych PC oraz Mac, a najlepiej sprzedające się tytuły gier będą wydawane 

również na konsole, w tym na Xbox One, PS4 i Apple TV. 

B.4a 

Tendencje 

Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na 

emitenta oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność. 

Zarząd jest zdania, że poniższe czynniki i ważne tendencje rynkowe miały istotny wpływ wyniki operacyjne 

i finansowe w omawianych okresach i, o ile nie wskazano inaczej, będą one nadal miały istotny wpływ na 

wyniki operacyjne i finansowe w przyszłości:  

 wzrost skali działalności Grupy (zwiększenie liczby gier w portfolio); 

 rosnąca konkurencja na rynku producentów gier mobilnych; 

 rozszerzenie modelu prowadzonej działalności o kolejne segmenty – prace związane z produkcją gier w 

segmencie free-to-play;  

 rozszerzanie dystrybucji oferowanych gier na kolejne platformy. 

B.5 

Opis Grupy 

Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie – w przypadku emitenta, który jest 

częścią grupy. 

Emitent jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 KSH oraz podmiotem dominującym 

w rozumieniu art. 4 pkt. 14 Ustawy o Ofercie wobec następujących spółek: 

AM Game Studios Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w której Emitent posiada 100% udziałów, 

uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki; 

Modrzew z Daleka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada 100% udziałów, 

uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. 

B.6 

Znaczni 

Akcjonariusze 

Emitenta 

W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub 

pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa 

krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób. 

Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to 

zastosowanie. 

W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub 

pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub 

kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli. 

Znacznymi akcjonariuszami Spółki, którzy na Datę Prospektu posiadają co najmniej 5% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki, są podmioty wskazane poniżej.  

Akcjonariusz Liczba 

akcji 

% udział w 

strukturze 

akcjonariatu 

Liczba 

głosów na 

WZA 

% udział w 

liczbie głosów 

Arifex Mundi 

Investments  

 

5.685.000 56,85% 9.195.000 68,06% 

Warsaw Equity PE Fund I 

FIZAN 

4.020.000 40,20% 4.020.000 29,76% 

Akcjonariusze Spółki nie posiadają innych praw głosu niż związane z akcjami.  

Na Datę Prospektu, Emitent jest kontrolowany przez Artifex Mundi Investments, która posiada 68,06 % 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  

B.7 

Wybrane dane 

finansowe 

Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla 

każdego roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla 

następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres 

poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji 

bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku.  

Należy dołączyć opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta w okresie 

objętym najważniejszym historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu. 

Wybrane skonsolidowane dane z sytuacji finansowej Emitenta za lata 2014 i 2015 oraz na 30.06.2016 r. 

(w tys. PLN) 
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Na dzień 31 grudnia 

Na dzień 30 
czerwca 

 2014 2015 2016 

Aktywa (w tys. PLN) (zbadane)  (niezbadane) 

Aktywa trwałe 1.444,1 1.578,6 1.417,8 

Rzeczowe aktywa trwałe 385,9 510,0 481,2 

Aktywa niematerialne 776,4 667,6 540,4 

Należności 82,8 86,0 87,7 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 199,0 314,3 283,1 

Rozliczenia międzyokresowe 0,0 0,7 25,5 

Aktywa obrotowe 16.768,0 24.789,6 28.108,8 

Aktywowane koszty gier 
komputerowych 

9.042,7 18.566,3 21.262,2 

Należności z tytułu dostaw i usług 3.279,5 2.862,1 3.227,9 

Należności z tytułu podatku 
dochodowego 

0,0 0,0 5,2 

Pozostałe należności 370,5 946,7 1.038,9 

Aktywa finansowe 0,0 40,7 0,0 

Rozliczenia międzyokresowe 59,3 147,4 135,3 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4.016,0 2.226,4 2.439,3 

Aktywa razem 18.212,1 26.368,2 29.526,6 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

 

 
Na dzień 31 grudnia 

Na dzień 30 
czerwca 

 2014 2015 2016 

Pasywa (w tys. PLN) (zbadane)  (niezbadane) 

Kapitał własny  15.703,4 22.508,2 25.793,5 

Kapitał podstawowy 100,0 100,0 100,0 

Pozostałe kapitały 10.208,1 15.682,1 23.370,5 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych -293,9 -318,1 -1.007,6 

Wynik finansowy bieżącego roku 5.689,2 7.044,2 3.330,5 

Zobowiązanie długoterminowe  480,0 502,9 496,2 

Zobowiązania z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego................................................................  

480,0 502,9 496,2 

Zobowiązania krótkoterminowe  2.028,7 3.357,1 3.236,9 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 444,2 746,2 870,0 

Zobowiązania z tytułu podatku 
dochodowego 

853,3 1.010,5 657,8 

Pozostałe zobowiązania 503,9 1.050,2 1.021,8 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 89,8 367,8 347,4 

Rozliczenia międzyokresowe 137,4 182,4 339,9 

Pasywa razem 18.212,1 26.368,2 29.526,6 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 
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Skonsolidowany rachunek zysków i 
strat i innych całkowitych 
dochodów 

Od 1 stycznia do 31 
grudnia 

Od 1 stycznia do 30 czerwca 

 2014 2015 2015 2016 

 (w tys. PLN) (zbadane) (w tys. PLN) (niezbadane) 

Przychody 16.725,3 17.480,5 9.366,4 10.606,0 

Koszt własny sprzedaży 6.156,6 4.927,9 1.860,1 4.315,4 

Wynik brutto ze sprzedaży 10.568,7 12.552,6 7.506,3 6.290,6 

Koszty ogólnego zarządu 2.312,4 2.568,1 1.233,1 1.421,6 

Wynik netto ze sprzedaży 8.256,3 9.984,5 6.273,2 4.869,0 

Pozostałe przychody operacyjne 4,9 5,1 20,4 20,7 

Pozostałe koszty operacyjne 668,4 534,2 401,4 554,6 

Wynik operacyjny 7.592,8 9.475,4 5.892,2 4.335,1 

Przychody finansowe 22,4 46,1 25,4 66,9 

Koszty finansowe 502,0 593,1 332,5 119,1 

Wynik przed opodatkowaniem 7.113,2 8.908,4 5.585,0 4.282,9 

Podatek dochodowy 1.424,0 1.864,2 1.101,7 952,4 

Wynik netto z działalności 
kontynuowanej 

5.689,2 7.044,2 4.483,4 3.330,5 

Działalność zaniechana 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wynik netto z działalności zaniechanej 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wynik netto 5.689,2 7.044,2 4.483,4 3.330,5 

Liczba akcji (szt.)  10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

Średnioważona liczba akcji (szt.)  10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)  0,57 0,70 0,45 0,33 

Wartość księgowa na jedną akcję 
(PLN)  

1,57 2,25 2,0 2,58 

     

Zysk okresu 5.689,2 7 044,2 4.483,4 3.330,5 

Inne całkowite dochody 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne całkowite dochody, które będą 
mogły w przyszłości zostać 
przekwalifikowane do wyniku 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne całkowite dochody, które nie 
będą mogły w przyszłości zostać 
przekwalifikowane do wyniku 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Łączne całkowite dochody 5.689,2 7.044,2 4.483,4 3.330,5 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 Od 1 stycznia do 31 
grudnia 

Od 1 stycznia do 30 
czerwca  

 
2014 2015 

2015 2016 

 (w tys. PLN) (zbadane) (w tys. PLN) (niezbadane) 

Zysk (strata) netto  5.689,2 7.044,2 4.483,4 3.330,5 

Korekty -1.412,8 -7.967,0 -3.593,9 -3.065,3 

Amortyzacja 424,7 429,0 207,9 200,6 

Odpisy wartości firmy 146,0 141,6 70,8 0,0 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 17,0 0,0 45,0 -63,5 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 49,0 -81,0 0,5 3,0 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 106,5 -9,5 0,0 0,0 

Zmiana stanu rezerw 73,4 300,9 228,9 -27,2 

Zmiana stanu aktywowanych kosztów gier 
free-to-play 

-4.988,9 -5.868,3 -3.290,1 2.016,3 

Zmiana stanu aktywowanych kosztów gier 
premium 

2.130,8 -3.655,3 -1.471,8 -679,6 

Zmiana stanu należności -872,8 -162,0 210,1 -464,9 

Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

1.561,1 1.096,7 485,7 -193,6 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -62,4 -159,1 -80,8 176,1 

Inne korekty z działalności operacyjnej 2,8 0,0 0,0 0,0 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

4.276,4 -922,8 889,5 265,2 

I. Wpływy 11,1 9,5 0,0 40,9 

Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i 
aktywów niematerialnych 

10,6 0,0 0,0  

Z aktywów finansowych 0,5 9,5 0,0 40,9 

II. Wydatki 607,5 635,3 308,2 89,9 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i 
aktywów niematerialnych 

607,5 595,3 308,2 89,9 

Na aktywa finansowe 0,0 40,0 0,0 0,0 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej ....................................................................  

-596,4 -625,8 -308,2 -49,0 

I. Wpływy 0,0 0,1 3,6 0,0 

Kredyty i pożyczki 0,0 0,1 3,6 0,0 

II. Wydatki 503,4 241,1 236,5 3,3 

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,0 230,0 230,0 0,0 

Spłaty kredytów i pożyczek 454,4 2,8 2,8 0,1 

Odsetki 49,0 8,3 3,7 3,2 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej .........................................................................  

-503,4 -241,0 -232,9 -3,3 

Zmiana stanu środków pieniężnych 3.176,6 -1.789,6 348,4 212,9 

Środki pieniężne na początek okresu 839,4 4.016,0 4.016,0 2.226,4 

Środki pieniężne na koniec okresu 4.016,0 2.226,4 4.364,3 2.439,3 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 
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Znaczące zmiany w sytuacji finansowej i wyniku operacyjnym Grupy 

W ocenie Zarządu Emitenta nie wystąpiły znaczące zmiany sytuacji finansowej lub handlowej, nie ujęte w 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015, za wyjątkiem zmiany formy prawnej ze spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością na spółkę akcyjną, która nastąpiła 01.02.2016 r.  

B.8 

Informacje 

finansowe pro forma 

Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru. Przy 

wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić, że ze 

względu na ich charakter, informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym 

samym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani jej wyników. 

Nie dotyczy. Emitent nie sporządzał informacji finansowych pro forma. Nie zaistniały przesłanki, które 

nakładałyby na Emitenta obowiązek sporządzenia informacji finansowych pro forma.  

B.9 

Prognozy lub 

szacunki wyników 

W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową. 

Nie dotyczy. Na Datę Prospektu Zarząd Spółki zdecydował o niesporządzaniu i niezamieszczaniu 

w Prospekcie prognoz wyników finansowych. 

B.10 

Zastrzeżenia 

biegłego rewidenta 

Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do 

historycznych informacji finansowych.  

Nie dotyczy. Biegły nie zgłosił zastrzeżeń w odniesieniu do historycznych informacji finansowych. 

B.11 

Kapitał obrotowy 

W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych 

potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie.  

Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Emitenta wystarcza na pokrycie bieżących potrzeb. 

DZIAŁ C. - PAPIERY WARTOŚCIOWE 

C.1 

Akcje dopuszczane 

do obrotu 

Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do 

obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. 

Na podstawie Prospektu Spółka ubiega się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: 

 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 

 6.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

 od 1 do 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

 od 1 do 500.000 Praw do Akcji. 

Na podstawie Prospektu oferowanych jest nie więcej niż 500.000 nowo wyemitowanych akcji zwykłych na 

okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 PLN każda oraz nie więcej niż 6.150.000 istniejących akcji 

zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 PLN każda. 

Akcje serii A2, B i C oraz prawa do akcji serii C zostaną zdematerializowane z chwilą ich zarejestrowania na 

podstawie zawartej przez Spółkę umowy z KDPW. 

C.2 

Waluta emisji 

Waluta emisji papierów wartościowych. 

Akcje emitowane są w złotych (zł). 

C.3 

Kapitał zakładowy 

Emitenta 

Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni.  

Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej. 

Według stanu na Datę Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 PLN i dzieli się na 10.000.000 

akcji o wartości nominalnej 0,01 PLN każda, w tym: (i) 3.510.000 akcji imiennych serii A1, (ii) 90.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii A2, (iii) 6.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 

Na Datę Prospektu akcje serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja uprawnia do 

dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  

Spółka zamierza złożyć wniosek o rejestrację Akcji Wprowadzanych w rejestrze papierów wartościowych 

prowadzonym przez KDPW. Akcje te będą istniały w formie zdematerializowanej z chwilą rejestracji.  

Wszystkie wyemitowane Akcje Spółki zostały w pełni pokryte. Na Datę Prospektu wszystkie istniejące akcje 

Spółki reprezentują jej kapitał zakładowy. 
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C.4 

Prawa związane z 

Akcjami 

Opis praw związanych z papierami wartościowymi 

Stosownie do przepisów KSH i Ustawy o Ofercie z Akcjami związane są w szczególności następujące prawa: 

 prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia przewodniczącego tego 

Zgromadzenia przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału 

zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, 

 prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw 

w porządku jego obrad przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego, 

 prawo do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, 

 prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad, 

 prawo do wykonywania jednego głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli KSH lub ustawy nie 

stanowią inaczej, 

 prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez 

pełnomocników, 

 prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia jako podlegających uchyleniu albo nieważnych, 

 prawo do żądania wyboru składu Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami przysługujące akcjonariuszom 

reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, 

 prawo uzyskania podczas obrad Walnego Zgromadzenia informacji dotyczących Spółki, 

 prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce, 

 prawo żądania udzielenia informacji o istnieniu bądź ustaniu stosunku dominacji lub zależności, 

 prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki 

lub prowadzeniem jej spraw, 

 akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 

przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 

akcjonariuszom, 

 prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji (prawo poboru), 

 prawo do udziału w podziale majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 

w przypadku jego likwidacji, 

 prawo zbywania posiadanych akcji, 

 prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji, prawo 

żądania wykupienia przez innego akcjonariusza wszelkich akcji posiadanych przez akcjonariusza 

mniejszościowego. 

C.5 

Ograniczenia 

zbywalności Akcji 

Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. 

Statut nie przewiduje ograniczenia w zakresie zbywania papierów wartościowych Emitenta. 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie i Ustawy o Ofercie  

Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. 

 obowiązek zawiadomienia KNF oraz Spółki ciąży na każdym, kto: (i) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 

15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

w spółce publicznej, (ii) 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 na 

walnym zgromadzeniu, (iii) zmienił dotychczas posiadany udział ponad 10% ogólnej liczby głosów o co 

najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w spółce publicznej, której akcje są 

dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych (na Datę Prospektu takim rynkiem jest 

rynek podstawowy GPW), (iv) zmienił dotychczas posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu w spółce publicznej o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu; 

 obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w przypadku: 

(i) nabycia akcji w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu o ponad 10% lub 5%, (ii) przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu, (iii) przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu; 

 zakaz nabywania lub zbywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, 

z wykorzystaniem informacji poufnej; 

 zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie okresu zamkniętego przez osoby 

określone w Rozporządzeniu MAR; 

 spółka dominująca, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 KSH, ma obowiązek zawiadomić spółkę zależną 

o powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku 

pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji spółki dominującej reprezentujących więcej 

niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej. 
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Umowne ograniczenia zbywalności akcji (lock up) 

W dniu 5 sierpnia 2016 r. akcjonariusze Spółki, tj. Artifex Mundi Investments oraz Warsaw Equity PE Fund I 

FIZAN, zawarli z Emitentem oraz Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie umowę o ograniczaniu 

rozporządzania akcjami (Lock up Agreement). Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy, każdy 

spośród zawierających umowę akcjonariuszy zobowiązał się, iż w okresie od dnia złożenia wniosku do 

Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego, do dnia następującego 12 miesięcy od 

dnia przydziału Akcji Sprzedawanych, rozumianego jako podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki o przydziale 

Akcji Sprzedawanych inwestorom w ramach Oferty, nie rozporządzi akcjami Emitenta, tj. wszystkich 

posiadanych akcji serii A1, A2 oraz akcji serii B, w tym Akcji Sprzedawanych, które nie zostaną zbyte w 

ramach Oferty, chyba że w wypadkach przewidzianych w umowie o ograniczeniu rozporządzania akcjami 

Spółki.  

C.6 

Dopuszczenie do 

obrotu na rynku 

regulowanym 

Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do 

obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery 

wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu. 

Akcje oferowane w ramach Oferty będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu 

na rynku regulowanym (rynku podstawowym lub równoległym) prowadzonym przez GPW.  

C.7 

Polityka dywidendy 

Opis polityki dywidendy. 

Zasady polityki Zarządu Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych trzech lat obrotowych nie 

zostały jeszcze ustalone, z zastrzeżeniem poniższego. 

Obecna polityka Spółki w zakresie wypłaty dywidendy zakłada wypłatę dywidendy według obowiązujących 

przepisów prawa oraz w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadała środki pieniężne, które mogą zostać 

przeznaczone na wypłatę dywidendy, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na sytuację finansową 

Spółki, wyników działalności i potrzeb kapitałowych. Skierowanie przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia 

wniosku w sprawie wypłaty dywidendy będzie uzależnione od poziomu generowanych nadwyżek finansowych 

oraz przewidywanych wydatków inwestycyjnych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest 

Walne Zgromadzenie Emitenta. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które może podjąć uchwałę o 

wypłacie dywidendy, powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Ponieważ 

rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powinno 

odbywać się do końca czerwca. W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, uchwała powinna 

wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy (określoną w przepisach KSH jako „dzień dywidendy”) oraz 

termin wypłaty dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 KSH dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień 

powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy. Statut Spółki przewiduje 

możliwości wypłaty zaliczki na dywidendę, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, zaś na 

wypłatę Rada Nadzorcza wyraziła zgodę. Zgodnie z art. 348 § 4 KSH dywidendę wypłaca się w dniu 

określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie 

określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 

powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku 

kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy 

pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być 

przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. 

Informacje o wypłacie dywidendy ogłaszane będą w trybie raportów bieżących. 

Wszystkie Akcje, w tym Akcje Nowe po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, mają 

równe uprawnienia w zakresie wypłaty dywidendy, w tym także zaliczki na poczet dywidendy, i uprawniają do 

udziału w zysku Spółki od dnia ich nabycia, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały 

o podziale zysku i ustalenia dnia dywidendy na dzień przypadający po dniu nabycia Akcji Nowych. 

DZIAŁ D – RYZYKO 

D.1 

Czynniki ryzyka 

związane z 

działalnością Grupy i 

jej otoczeniem 

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego 

branży. 

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

Ryzyko zróżnicowanego i nieprzewidywalnego popytu na poszczególne produkty Emitenta 

Popyt na oferowane przez Spółkę produkty (gry) i usługi ma zasadniczy wpływ na jej wyniki finansowe. 

Wysokość wpływów ze sprzedaży gier, a co za tym idzie możliwość pokrycia poniesionych wydatków przy 
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procesie ich produkcji jest bezpośrednio związana z sukcesem rynkowym określonego produktu, którego 

skalę można mierzyć przychodami ze sprzedaży i wielkością popytu na produkty oferowane przez Spółkę. 

W zależności od wielkości i poziomu skomplikowania projektu prace Spółki nad poszczególnymi grami trwają 

typowo od 10 do 36 miesięcy. Emitent nie jest w stanie, aż do chwili zaprezentowania nowego produktu, 

przewidzieć reakcji klientów, ani poziomu przychodów ze sprzedaży. Istnieje ryzyko, iż Spółka może nie 

wypracować zysku, a nawet nie odzyskać wszystkich poniesionych kosztów i nakładów związanych 

z wyprodukowaniem i wprowadzeniem gry na rynek. 

Ryzyko związane z rozszerzeniem zakresu działalności Emitenta 

Emitent w 2016 r. rozszerzył zakres prowadzonej działalności o produkcję gier na urządzenia mobilne 

w modelu free-to-play. Ze względu na małe doświadczenie Emitenta w realizacji gier typu free-to-play istnieje 

ryzyko wydłużenia się okresu produkcji gry (np. w związku z koniecznością wprowadzenia ewentualnych 

poprawek, etc.) i tym samym konieczności poniesienia wyższych kosztów związanych z produkcją, a także 

ryzyko, że produkowane przez Emitenta gry nie osiągną zakładanego przez Emitenta poziomu 

poszczególnych KPI, co może wpływać na ich zyskowność, a tym samym na przyszłe wyniki Spółki.  

Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w produkcji gier 

Wytworzenie nowej gry jest zwieńczeniem złożonego procesu, którego poszczególne etapy muszą być 

realizowane w odpowiedniej kolejności. Niektóre z nich nie są zależne wyłącznie od Emitenta, oparte są 

bowiem na działaniach podmiotów zewnętrznych, w tym między innymi licencjodawców i partnerów. Zarząd 

Emitenta może jedynie w niewielkim stopniu oddziaływać na terminowość prac innych podmiotów, od których 

uzależniony jest proces produkcji gry. Zaistnienie ewentualnych opóźnień w realizacji gier przez Emitenta 

może mieć z kolei negatywny wpływ na osiągane przez niego wyniki finansowe. 

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników i współpracowników 

Jakość tworzonych przez Grupę produktów i świadczonych usług jest powiązana w znacznej mierze 

z umiejętnościami oraz doświadczeniem pracowników i współpracowników Grupy. Działalność Grupy jest 

więc w znacznym stopniu zależna od zdolności utrzymania zatrudnionych i współpracujących z Emitentem 

strategicznych pracowników i współpracowników. Kluczowi z punktu widzenia bieżącej działalności Spółki 

i określenia jej strategii są przede wszystkim członkowie Zarządu. Odejście członków kadry zarządzającej, 

bądź innych istotnych osób dla działalności Emitenta mogłoby spowodować pogorszenie jakości 

i terminowości zaplanowanych produkcji lub innych nowych projektów oraz niekorzystnie wpłynąć na 

świadczone przez Emitenta usługi, co w konsekwencji mogłoby się przełożyć na pogorszenie jego 

wyników finansowych.  

Ryzyko związane z trudnościami w pozyskiwaniu doświadczonych pracowników i współpracowników 

Zarówno wiedza, umiejętności, jak i doświadczenie pracowników oraz współpracowników Emitenta stanowią 

strategiczny czynnik dla kluczowych interesów Spółki. Na rynku pracy dostrzec można brak odpowiedniej 

liczby dobrze wykształconych i doświadczonych pracowników co, w przypadku ich utraty przez Emitenta, 

może spowolnić rozwój Spółki i opóźnić wykonanie poszczególnych prac. Należy mieć również na względzie 

bardzo szybki rozwój branży gier wideo i coraz większe zapotrzebowanie rynku na specjalistów w tym 

zakresie, a w konsekwencji ryzyko ich ograniczonej dostępności. Trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych 

pracowników mogą z kolei osłabić pozycję konkurencyjną Spółki, niekorzystnie wpłynąć na jej rozwój, a w 

rezultacie spowodować pogorszenie jej wyników finansowych. 

Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od współpracy handlowej z kluczowymi dystrybutorami 

Przychody z tytułu dystrybucji gier za pośrednictwem platform dystrybucyjnych takich jak Apple App Store, 

Google Play, Windows Store czy Steam, stanowią zdecydowaną większość przychodów ze sprzedaży 

generowanych przez Grupę. Współpraca z tego rodzaju kanałami dystrybucji ma również duże znaczenie dla 

promocji produktów Emitenta. Relacje handlowe z kluczowymi dystrybutorami należy więc uznać za 

strategiczne z punktu widzenia działalności Spółki. Niekorzystne zmiany warunków współpracy 

z dystrybutorami, jej ewentualne zakończenie lub ograniczenie na skutek naruszenia przez Spółkę warunków 

współpracy, a także chociażby czasowy brak możliwości prowadzenia dystrybucji gier Emitenta za 

pośrednictwem platform, czy to z przyczyn technicznych, prawnych, czy też z jakiegokolwiek innego powodu, 

mogą niekorzystnie wpłynąć na wyniki sprzedaży, a tym samym na wyniki finansowe Emitenta.  

Ryzyko związane ze zmianą warunków umów dystrybucyjnych lub regulaminów operatorów platform 

dystrybucyjnych lub wypowiedzeniem umów dystrybucyjnych 

Spółka jest stroną umów dystrybucyjnych i licencyjnych dotyczących zasad dystrybuowania lub 

udostępniania gier tworzonych przez Emitenta na różnego rodzaju platformach czy nośnikach danych. Nie 

można wykluczyć nieprzedłużenia tych umów na kolejne okresy lub ich przedterminowego rozwiązania, a 

także renegocjacji obecnych warunków handlowych lub ich jednostronnej zmiany przez dystrybutorów, co 

miałoby istotny negatywny wpływ na działalność Emitenta i jego wyniki finansowe. Zasady współpracy i 

dystrybucji produktów Emitenta określone są również w stosowanych przez dystrybutorów regulaminach. 
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Modyfikacja regulaminów platform internetowych, skutkująca zmianą zasad ich funkcjonowania, może 

powodować ograniczenie ich dostępności dla Emitenta. Spółka planuje także rozszerzenie działalności na 

rynkach azjatyckich, korzystając przy tym z usług lokalnych dystrybutorów, przy czym z uwagi na niewielkie 

doświadczenie Spółki na tych rynkach, w przypadku nawiązania takich relacji, ewentualne rozwiązanie umów 

lub zerwanie relacji z lokalnymi dystrybutorami, np. w wyniku niewywiązywania się przez nich z zobowiązań 

wobec Emitenta, może skutkować trudnościami w nawiązaniu współpracy z podmiotami zastępczymi. 

Wszystkie powyższe okoliczności mogą prowadzić do istotnego ograniczenia rynku zbytu Spółki 

i konieczności pozyskania nowych dystrybutorów, a także niekorzystnie wpłynąć na jej wyniki 

sprzedażowe i finansowe. 

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta 

Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym 

Rynek gier mobilnych, na którym funkcjonuje Spółka jest rynkiem rozproszonym i mocno konkurencyjnym. 

Pojawienie się konkurenta dysponującego znaczącym budżetem na produkcję oraz promocję i reklamę gier, 

jak również na rozwój nowych technologii, który mógłby zdominować rynek producentów gier na urządzenia 

mobilne, może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania oferowanymi przez Spółkę produktami i mieć 

negatywny wpływ na jej działalność operacyjną i wyniki finansowe. Co więcej, zwiększenie liczby podmiotów 

oferujących podobne produkty na te same platformy dystrybucji może jednocześnie spowodować 

zwiększenie trudności w uzyskiwaniu zezwoleń od producentów platform na produkcje gier dla określonej 

platformy, a także wzrost utrudnień związanych z dotarciem do odbiorców Emitenta. Ponadto, zwiększenie 

liczby gier w modelu free-to-play oraz w innych segmentach, w których działa Emitent, oferowanych przez 

podmioty konkurencyjne wobec Spółki, może spowodować, że potencjalni gracze będą z mniejszą 

częstotliwością korzystać z produktów Emitenta, co z kolei wpłynie negatywnie na wyniki finansowe 

i perspektywy rozwoju Spółki. 

Ryzyko zmienności kursów walutowych 

Emitent jest narażony na ryzyko zmienności kursów walutowych. Sprzedaż produktów Emitenta skierowana 

jest głownie na rynki zagraniczne, w szczególności amerykański, chiński oraz europejski (głownie Niemcy, 

Wielka Brytania, Francja, Włochy). Dominującą walutą rozliczenia w tych transakcjach jest więc dolar 

amerykański (53,98% przychodów jest uzyskiwanych w tej walucie) oraz euro (7,63% przychodów).  

Emitent uzyskuje korzyści ekonomiczne przede wszystkim w dwóch następujących przypadkach: (i) kurs 

wymiany polskiego złotego na waluty, w których dokonywane są transakcje zakupu produktów oferowanych 

przez Emitenta jest wysoki (słaby kurs polskiej waluty), (ii) poziom wymiany waluty utrzymuje się w dłuższym 

okresie na stabilnym poziomie, co pozwala lepiej prognozować wpływy w kolejnych okresach. 

Występowanie tendencji odwrotnych może powodować obniżenie generowanych przychodów ze sprzedaży 

gier wideo w przeliczeniu na 1 złotego, obniżenie wykazywanych zysków oraz obniżenie salda 

środków pieniężnych. 

D.3 

Czynniki ryzyka 

związane z akcjami 

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych. 

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym, w tym ofertą 

Ryzyko związane z niedojściem Oferty do skutku 

Emisja Nowych Akcji nie dojdzie do skutku gdy: 

 Spółka odstąpi od przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Nowych Akcji; lub 

 Spółka w porozumieniu z Akcjonariuszami Sprzedającymi podejmie decyzję o odstąpieniu od Oferty 
w odniesieniu do Nowych Akcji, w sytuacji gdy Akcjonariusze Sprzedający nie sprzedadzą w ramach 
Oferty co najmniej 393.500 Akcji Sprzedawanych, co zapewnia warunki rozproszenia na rynku 
równoległym GPW; lub 

 Zarząd nie złoży w terminie wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego; lub 

 sąd rejestrowy wyda postanowienie o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki, a postanowienie to uprawomocni się. 

Zgodnie z art. 432 § 4 KSH Walne Zgromadzenie Emitenta, w § 1 ust. 7 (e) Uchwały emisyjnej, upoważniło 
Zarząd do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, z jednoczesnym 
zastrzeżeniem, że tak określona suma nie może być niższa niż 100.000,01 PLN ani wyższa niż 105.000,00 
PLN. Zarząd może skorzystać z powyższego uprawnienia przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na 
Nowe Akcje i określić ostateczną liczbę Nowych Akcji oferowanych w Ofercie. Nie można wykluczyć ryzyka, 
że w przypadku określenia przez Zarząd ostatecznej liczby Nowy Akcji oferowanych w Ofercie oraz 
subskrybowania przez inwestorów w Ofercie mniejszej liczby Nowych Akcji niż określona przez Zarząd, sąd 
rejestrowy uzna, iż emisja Nowych Akcji nie doszła do skutku i w rezultacie odmówi rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego. 

Należy także mieć świadomość, że rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez 
emisję Nowych Akcji, uzależniona jest od złożenia przez Zarząd, na podstawie art. 310 w związku z art. 431 
§ 7 KSH, oświadczenia w formie aktu notarialnego określającego ostateczną sumę, o którą ma zostać 
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podwyższony kapitał zakładowy oraz wysokość objętego kapitału zakładowego na podstawie liczby Nowych 
Akcji objętych ważnymi zapisami. Niezłożenie przez Zarząd takiego oświadczenia uniemożliwiłoby rejestrację 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji i w konsekwencji, skutkowałoby 
niedojściem emisji Nowych Akcji do skutku.  

Oferta w zakresie Akcji Sprzedawanych nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach: 

 Akcjonariusze Sprzedający odstąpią od przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Akcji 
Sprzedawanych; lub 

 Akcjonariusze Sprzedający, w porozumieniu ze Spółką, podejmą decyzję o odstąpieniu od Oferty 
w sytuacji, gdy Akcjonariusze Sprzedający nie sprzedadzą w ramach Oferty co najmniej 393.500 
Akcji Sprzedawanych, co zapewnia spełnienie warunku rozproszenia na rynku równoległym GPW; 
lub 

 w sytuacji gdy Spółka odstąpi od przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Nowych Akcji i 
Akcjonariusze Sprzedający nie sprzedadzą w ramach Oferty co najmniej 818.500 Akcji 
Sprzedawanych. 

Ryzyko związane z zawieszeniem Oferty  

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent oraz Akcjonariusze Sprzedający, w porozumieniu, mogą 

podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty w całości, bez podawania przyczyn.  

Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od Oferty  

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent oraz Akcjonariusze Sprzedający, w porozumieniu mogą 

odwołać Ofertę w całości, bez podawania przyczyn.  

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Akcjonariusze Sprzedający, mogą odwołać Ofertę w części 

dotyczącej Akcji Sprzedawanych. W przypadku podjęcia decyzji o odwołaniu Oferty w części dotyczącej Akcji 

Sprzedawanych, Emitent w porozumieniu z Akcjonariuszami Sprzedającymi, podejmie decyzję 

o odwołaniu Oferty. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent oraz Akcjonariusze Sprzedający mogą 

odstąpić od przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych oraz Nowych Akcji, jedynie 

z ważnych powodów. Odstąpienie przez Emitenta oraz Akcjonariuszy Sprzedających od przeprowadzenia 

Oferty będzie równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku 

regulowanym (rynku podstawowym lub równoległym) GPW. 

Ryzyko związane z odmową rejestracji akcji i PDA w KDPW, niedopuszczeniem lub 

niewprowadzeniem Akcji Wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym 

Emitent dochowa należytej staranności aby spełnić warunki uczestnictwa w KDPW oraz by załączone do 

wniosku o rejestrację Akcji Wprowadzanych i PDA dokumenty spełniały warunki formalne. Należy jednak 

mieć na względzie, że w przypadku gdy w ocenie Zarządu KDPW Emitent nie spełni opisanych wyżej 

warunków, KDPW może odmówić rejestracji Akcji Wprowadzanych lub PDA. W takiej sytuacji Emitent nie 

będzie mógł ubiegać się o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego.  

W ocenie Spółki na Datę Prospektu spełnione są warunki dopuszczenia Akcji Wprowadzanych do obrotu na 

rynku podstawowym oraz równoległym GPW, tj. warunki dot. kapitalizacji i rozproszenia, jednakże Spółka nie 

jest w stanie zagwarantować dopuszczenia Akcji Wprowadzanych do obrotu na którymkolwiek z ww. rynków 

GPW. W przypadku nabycia wszystkich Nowych Akcji i co najmniej 1.092.500 Akcji Sprzedawanych, zostaną 

spełnione wymogi dopuszczenia akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW, natomiast w przypadku 

nabycia wszystkich Nowych Akcji i co najmniej 393.500 Akcji Sprzedawanych, zostaną spełnione wymogi 

dopuszczenia akcji na rynku równoległym GPW, określone Rozporządzeniem o Rynku Oficjalnych Notowań 

oraz w Regulaminie GPW, w zakresie kapitalizacji, jak i rozproszenia. 

Ryzyko uchylenia uchwały zarządu Giełdy o dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu 

giełdowego 

Zgodnie z § 11 Regulaminu GPW Zarząd Giełdy może uchylić uchwałę o dopuszczeniu Akcji 

Wprowadzanych do obrotu giełdowego, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złożony 

wniosek o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego. 

Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań 

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku 

regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca rynek regulowany, na żądanie KNF, 

wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań wskazanymi przez KNF 

papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, na okres nie dłuższy niż 10 dni. Emitent nie 

może zagwarantować, że dopuszczenie Akcji Wprowadzanych do obrotu na GPW lub rozpoczęcie notowań 

Akcji Wprowadzanych na GPW nie zostanie wstrzymane. 

Ryzyko zawieszenia obrotu Prawami do Akcji, Akcjami Wprowadzanymi lub wykluczenia ww. z obrotu  

Zarząd GPW może podjąć uchwałę o zawieszeniu obrotu papierami wartościowymi. GPW może zawiesić 

obrót instrumentami finansowymi na wniosek spółki publicznej lub jeżeli uzna, że wymaga tego interes i 
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bezpieczeństwo uczestników obrotu oraz w przypadku, gdy spółka publiczna narusza przepisy obowiązujące 

na GPW. 

Ryzyko naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów 

wartościowych 

Zgodnie z postanowieniami art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia (lub uzasadnionego 
podejrzenia naruszenia) przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, 
dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub inne 
podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta albo 
uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: (i) nakazać wstrzymanie oferty 
publicznej, subskrypcji lub sprzedaży lub przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż dziesięć dni 
roboczych, (ii) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej 
prowadzenia, (iii) opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku 
z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.  
KNF może zastosować środki, o których mowa w punktach (ii) i (iii) powyżej, wielokrotnie w stosunku do 
danej oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży. 
W przypadku naruszenia (lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia) przepisów prawa w związku z ofertą 
publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty, oraz niestosowania się do 
środków zawartych w punktach (i) oraz (ii) powyżej, KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do 
wysokości 5.000.000 PLN. 
Zgodnie z postanowieniami art. 17 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia (lub uzasadnionego 
podejrzenia naruszenia) przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów 
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub 
inne podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie 
naruszenie może nastąpić, KNF może: (i) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub 
wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż dziesięć 
dni roboczych, (ii) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do 
obrotu na rynku regulowanym, (iii) opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem 
działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym. 
KNF może zastosować środki opisane w ostatnich punktach (ii) i (iii) powyżej wielokrotnie w stosunku do 
danego ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 
W przypadku naruszenia (lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia) przepisów prawa w związku 
z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym oraz 
niestosowania się do środków zawartych w punktach (i) oraz (ii) powyżej KNF może nałożyć na emitenta 
karę pieniężną do wysokości 5.000.000 PLN. 

Ryzyko naruszenia przepisów prawa dotyczących prowadzenia akcji promocyjnej 

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wynikających z art. 53 ust. 3-7 lub 9 Ustawy o Ofercie 
KNF może: (i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na okres 
nie dłuższy niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości, lub (ii) zakazać 
prowadzenia akcji promocyjnej lub (iii) opublikować na koszt emitenta lub sprzedającego, informację 
o prowadzeniu akcji promocyjnej niezgodnie z prawem, wskazując naruszenia prawa. Ponadto, jeżeli KNF 
stwierdzi naruszenie obowiązków wynikających z regulacji dotyczących zasad prowadzenia akcji 
promocyjnej, KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN. W przypadku 
niestosowania się przez emitenta do środków określonych w punkcie (i) lub (ii) powyżej, KNF może również 
nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 5.000.000 PLN. 

Ryzyko ograniczonej płynności i znacznych wahań ceny akcji  

Płynność obrotu akcjami może być ograniczona, co może spowodować, że inwestorzy nie będą mogli 
sprzedać swoich akcji i w konsekwencji utracić część lub całość dochodów z inwestycji w te papiery 
wartościowe. Ponadto, cena akcji Spółki, jak i wolumen obrotów, zależnie od zleceń kupna i sprzedaży, może 
podlegać znacznym wahaniom. W związku z powyższym, inwestorzy powinni wziąć pod uwagę okresową 
niemożność lub ograniczoną możliwość zbywania akcji, bądź ograniczenie w zbywaniu tych akcji po 
satysfakcjonującej cenie.  

Ryzyko wysokiej redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

Jeżeli na podstawie zapisów na Akcje Oferowane złożonych przez inwestorów w ramach Transzy Inwestorów 
Indywidualnych łączna liczba Akcji Oferowanych objętych zapisami będzie wyższa niż łączna liczba tych akcji 
oferowana w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych, dokonana zostanie proporcjonalna redukcja 
zapisów złożonych przez inwestorów. W wyniku powyższego inwestorzy mogą nabyć mniejszą liczbę Akcji 
Oferowanych niż liczba akcji objętych ich zapisem. Wszelkie środki podlegające zwrotowi w wyniku redukcji 
zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowania. 

Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF gdy nie będzie on 

odpowiadał pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach Ustawy o Ofercie 

Ryzyko braku zagwarantowania wypłaty dywidendy oraz braku polityki dywidendy 

Pomimo dołożenia należytej staranności i podjęcia wszelkich możliwych działań, Emitent może nie osiągnąć 

wyniku finansowego pozwalającego na wypłacenie dywidendy bądź wypłacenie jej w wysokości oczekiwanej 

przez Inwestorów. Ponadto uchwała o wypłacie dywidendy jest podejmowana bezwzględną większością 

głosów. Z uwagi, iż  po przeprowadzeniu Oferty większościowym akcjonariuszem pozostanie Artifex Mundi 
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Investments istnieje ryzyko związane z brakiem polityki dywidendy w Spółce, wobec czego mniejszościowi 

akcjonariusze mogą nie dysponować odpowiednią liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu, aby 

przegłosować projekty uchwał inne niż proponowane przez większościowego akcjonariusza. Taka struktura 

akcjonariatu może wpływać na podejmowanie uchwał w Spółce w zakresie wypłaty bądź braku wypłaty 

dywidendy. 

Ryzyko związane ze stanowiskiem Zarządu GPW z dnia 12 września 2006 r. w sprawie szczególnych 

warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów 

finansowych 

W związku ze stanowiskiem Zarządu GPW z dnia 12 września 2006 r. w sprawie szczególnych warunków 
dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych, Spółki planujące 
jednoczesne notowanie praw do akcji nowej emisji z akcjami już istniejącymi powinny liczyć się z możliwością 
dopuszczenia takich akcji nie wcześniej niż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i ich asymilacji 
z akcjami nowej emisji. W związku z powyższym może się okazać, iż obrót na GPW nabytymi Akcjami 
Sprzedawanymi będzie możliwy dopiero po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 
emisji Nowych Akcji. 

Ryzyko związane z nabywaniem i notowaniem Praw do Akcji 

W sytuacji niedojścia do skutku emisji Nowych Akcji, w przypadku uprawomocnienia się postanowienia sądu 
rejestrowego o odmowie zarejestrowania kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji, posiadacz 
PDA otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na rachunku 
inwestora oraz ceny emisyjnej Nowych Akcji. Dla inwestorów, którzy nabędą PDA na GPW, może to 
oznaczać poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacą oni na rynku wtórnym za PDA będzie wyższa 
od ceny emisyjnej Nowych Akcji. 

DZIAŁ E – OFERTA 

E.1 

Wpływy z emisji i 

koszty Oferty 

Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe 

koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

Wpływy z Oferty 

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą około 10 - 15 mln PLN. Ostateczna kwota 

tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Nowych Akcji przydzielonych Inwestorom w Ofercie oraz 

od Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych. 

Spółka nie otrzyma wpływów ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających. 

Wpływy z tego tytułu będą przysługiwały Akcjonariuszom Sprzedającym i będą zależne od ostatecznej liczby 

Akcji Sprzedawanych, które zostaną sprzedane przez Akcjonariuszy Sprzedających oraz od Ceny 

Ostatecznej Akcji Oferowanych. 

Koszty Oferty 

Spółka szacuje, że łączne koszty związane z Ofertą, które poniesie Spółka, ukształtują się na poziomie ok. 

500 tys. PLN (pięćset tysięcy złotych) i będą obejmowały: 

- koszt sporządzenia Prospektu; 

- koszty związane z akcją promocyjną; 

- koszty wynagrodzenia, koszty i wydatki Doradcy Prawnego; 

 koszty wynagrodzenia, koszty i wydatki podmiotu przekształcającego sprawozdania finansowe zgodnie 

z MSR / MSSF; 

 koszty usług badania przez biegłych rewidentów Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych oraz 

inne koszty doradztwa biegłych rewidentów; 

 koszty rozliczenia Oferty ponoszone na rzecz KDPW, GPW, KDPW_CCP; 

 koszty wynagrodzenia, koszty i wydatki Oferującego, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

Oferty (z wyłączeniem wynagrodzenia prowizyjnego, o którym mowa poniżej); 

 pozostałe opłaty na rzecz KDPW, GPW i notarialne. 

Dodatkowo, poniesione zostaną koszty wynagrodzenia Oferującego (koszty plasowania i doradztwa), 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty, których wysokość jest uzależniona od wartości 

zrealizowanej Oferty, które, według przewidywań na Datę Prospektu, nie powinny wynieść więcej niż 3,5% 

wartości Akcji Oferowanych. Koszty te zostaną podzielone proporcjonalnie pomiędzy Spółkę oraz 

Akcjonariuszy Sprzedających w stosunku wartości Nowych Akcji do Akcji Sprzedawanych. 

Akcjonariusze Sprzedający będą partycypować w kosztach sprzedaży w stopniu proporcjonalnym do liczby 

Akcji Sprzedawanych. 

Informacja o ostatecznych kosztach Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w raporcie 

bieżącym Spółki zgodnie z § 33 ust. 1 pkt. 12) Rozporządzenia o Raportach. 

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami dla Inwestorów.  

Inwestor powinien jednak zwrócić uwagę na dodatkowe koszty związane z nabyciem Akcji Oferowanych, do 

których należy w szczególności zaliczyć koszty prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia lub zapisu, 

ewentualne koszty wymiany walut obcych na polskie złote, koszty założenia lub prowadzenia rachunku 

inwestycyjnego oraz inne koszty bankowe powiązane z dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane itp. 

Inwestorzy powinni mieć również na uwadze, że wpłaty na Akcje Oferowane nie są oprocentowane 

i w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty, Inwestorowi nie przysługują odsetki 

ani odszkodowanie.  
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E.2a 

Cele emisji 

Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów 

pieniężnych. 

Przyczyny Oferty 

Zamiarem Akcjonariuszy Sprzedających jest zbycie posiadanych przez nich akcji Spółki w liczbie określonej w 

Prospekcie. Zamiarem Spółki jest wyemitowanie do 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii C i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. 

Szacunkowa wartość wpływów z Oferty 

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą około 10 - 15 mln PLN. Ostateczna kwota 

tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Nowych Akcji przydzielonych Inwestorom w Ofercie oraz 

od Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych.  

Spółka nie otrzyma wpływów ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających. 

Wpływy z tego tytułu będą przysługiwały Akcjonariuszom Sprzedającym i będą zależne od ostatecznej liczby 

Akcji Sprzedawanych, które zostaną sprzedane przez Akcjonariuszy Sprzedających oraz od Ceny 

Ostatecznej Akcji Oferowanych. 

Planowane wykorzystanie wpływów z emisji Nowych Akcji 
Środki z emisji zostaną wykorzystane przede wszystkim na poszerzenie działalności wydawniczej oraz na 

działalność wspierającą sprzedaż oraz rozpoznawalność Spółki wśród graczy, na którą składają się:  

- Inwestycje w gry twórców zewnętrznych; 

- Przygotowanie profesjonalnych materiałów wideo promujących gry (ang. trailery); 

- Promocja gier na targach oraz uczestnictwo w eventach branżowych; 

-Kampanie marketingowe gier free-to-play (ang. User Acquisition).Emitent za priorytetowy uznaje cel 

dotyczący kampanii marketingowych. Mają one na celu zwiększenie liczby aktywnych użytkowników gier free-

to-play Spółki. Kampanie marketingowe będą realizowane za pośrednictwem różnych kanałów dotarcia do 

klienta, w tym w szczególności przez Internet. Alokacja środków na poszczególne elementy kampanii będzie 

miała miejsce w oparciu o wskaźniki efektywności pozyskania klientów (MAU) dla poszczególnych typów gier. 

Informacje na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Nowych Akcji oraz rzeczywistej wielkości 
kosztów Oferty, zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego 
w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie. 

Cele emisyjne emitenta 

Działanie Kwota 

Poszerzenie oferty działalności wydawniczej – inwestycje w gry twórców zewnętrznych. 

Spółka planuje rozwinięcie działalności wydawniczej oraz nowe inicjatywy inwestycyjne 

w gry deweloperów zewnętrznych poszerzające portfolio Spółki o nowe gatunki gier.  

3 – 6 mln PLN  

Promocja gry Bladebound, w tym: 

- przygotowanie profesjonalnego materiału wideo promującego tytuł (trailera) 

- wizyty na targach i eventach branżowych (m.in. PAX East i PAX West w Stanach 

Zjednoczonych, Gamescom w Niemczech, G-Star w Korei Południowej itp.)  

- Press Tour w USA i Kanadzie – prezentacja gry znanym dziennikarzom branżowym, 

youtuberom oraz wpływowym osobom w sieciach społecznościowych.  

Efektem powyższych inicjatyw będzie zwiększona rozpoznawalność gry Bladebound w 

mediach. 

2 – 4 mln PLN 

Kampanie marketingowe (User Acquisition, pozyskiwanie użytkowników) mające na celu 

zwiększenie bazy użytkowników gier free-to-play Spółki (m.in. gry Bladebound). 

Kampanie marketingowe są jednym z podstawowych sposobów pozwalających 

zwiększać liczbę aktywnych użytkowników gier free-to-play (ang. Montly Active Users, 

MAU). Środki zostaną przeznaczone na kampanię w różnych kanałach (m.in. internet), a 

ich dobór zostanie określony na podstawie najwyższej efektywności pozyskania MAU dla 

poszczególnych typów gier. 

3 – 5 mln PLN 

 

E.3 

Warunki Oferty 

Opis warunków oferty 

Oferta 

Na podstawie niniejszego Prospektu zostanie zaoferowane nie więcej 6.650.000 (sześć milionów sześćset 

pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda 

akcja i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 66.500 PLN (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset 

złotych), w tym: 

 nie więcej niż 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) istniejących akcji serii B (Akcje 

Sprzedawane); oraz 
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 nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) nowo utworzonych akcji serii C (Nowe Akcje), wyemitowanych 

na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.06.2016 r. 

Akcje Oferowane będą stanowić nie więcej niż 63,33% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniając tym samym do nie więcej niż 47,47% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Niniejszy Prospekt stanowi również podstawę do ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie 

do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym lub równoległym) prowadzonym przez GPW nie więcej 

niż 6.990.000 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:  

 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) istniejących akcji serii A2, tj. akcji na okaziciela serii A2; oraz  

 6.400.000 (sześciu milionów czterysta tysięcy) istniejących akcji serii B, tj. akcji na okaziciela serii B; 

oraz 

 nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) nowo utworzonych akcji serii C oraz nie więcej niż 500.000 

(pięćset tysięcy) Praw do Akcji zwykłych serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.06.2016 r. 

Akcje istniejące serii A2, B mają obecnie formę dokumentu. Prawa do Akcji oraz Nowe Akcje zostaną 

zdematerializowane. 

Akcje serii A2, B i C Spółki zostaną zdematerializowane z chwilą zarejestrowania ich na podstawie umowy 

zawartej przez Spółkę z KDPW. Podmiotem odpowiedzialnym za rejestr akcji będzie Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa). 

Akcje będą oferowane jedynie na terytorium RP w drodze Oferty Publicznej, zgodnie z art. 3 Ustawy 

o Ofercie. Przeprowadzana Oferta zostanie podzielona na dwie transze – jedną skierowaną do Inwestorów 

Indywidualnych, a drugą do Inwestorów Instytucjonalnych, z uwzględnieniem następujących założeń: 

 na Datę Prospektu przewiduje się, że Inwestorom Indywidualnym zostanie przydzielone ok. 15% 

wszystkich Akcji Oferowanych, przy czym będą to wyłącznie Akcje Sprzedawane; 

 na Datę Prospektu przewiduje się, że Inwestorom Instytucjonalnym zostanie przydzielone ok. 85% 

wszystkich Akcji Oferowanych, przy czym będą to zarówno Akcje Sprzedawane, jak i Nowe Akcje. 

W przypadku odstąpienia od Oferty przez Akcjonariuszy Sprzedających, Emitent odstąpi od Oferty Nowych 

Akcji. 

Emitent w porozumieniu z Oferującym zastrzega sobie prawo zmiany tych proporcji do dnia ustalenia Ceny 

Ostatecznej Akcji Oferowanych i liczby ostatecznej Akcji Oferowanych. 

Spółka zwraca uwagę Inwestorów, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby 

przeprowadzenia Oferty opisanych powyżej Akcji Oferowanych jest niniejszy Prospekt wraz z zatwierdzonymi 

przez KNF i opublikowanymi aneksami do Prospektu. 

Nie są tworzone, ani nie są przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym, żadne inne 

papiery wartościowe tej samej lub innej klasy, co Akcje Oferowane i oczekujące dopuszczenia do obrotu na 

rynku regulowanym. 

W pierwszej kolejności oferowane będą Nowe Akcje, tj. akcje serii C. Akcje Sprzedawane oferowane będą w 

drugiej kolejności. Proporcja akcji serii C do Akcji Sprzedawanych zależeć będzie zatem od wyniku Oferty. 

Akcje Wszystkich serii zostały wyemitowane w polskich złotych. Również nowoutworzone akcje serii C 

zostaną wyemitowane w polskich złotych (PLN). 

Podmioty koordynujące lub oferujące Akcje Oferowane w Ofercie. 

Podmiotem koordynującym Ofertę jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Mogilska 

65, 31-545 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 

0000033118, NIP 676-10-44-221 o kapitale zakładowym 13.500.000,00 PLN (w pełni opłaconym). Trigon 

Dom Maklerski S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 26 

listopada 2002 r. Nr KPWiG 4021-21/2002/. 

Trigon Dom Maklerski S.A. pełni również funkcję Oferującego, jest podmiotem odpowiedzialnym za 

pośrednictwo w proponowaniu nabycia Akcji Oferowanych, w tym: za czynności o charakterze doradczym 

w zakresie aspektów finansowych, mające na celu przeprowadzenie publicznej oferty Akcji Oferowanych oraz 

wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym. 

Oferujący zamierza stworzyć konsorcjum wybranych firm inwestycyjnych na potrzeby przyjmowania zapisów 

na Akcje Oferowane w transzy przeznaczonej dla Inwestorów Indywidualnych. 

Uprawnieni Inwestorzy 

Oferta kierowana jest do dwóch grup Inwestorów: 

 Inwestorów Indywidualnych; 

 Inwestorów Instytucjonalnych. 

Harmonogram Oferty 

Oferta zostanie rozpoczęta w dniu publikacji Prospektu, co nastąpi niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez 
KNF. Poniżej został przedstawiony przewidywany harmonogram Oferty. Czas podawany jest według 
czasu warszawskiego. 
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Termin Czynność 

Do 12 października 2016 r. Ustalenie Ceny Maksymalnej oraz złożenie do KNF aneksu do 

Prospektu określającego Cenę Maksymalną 

12 października 2016 r. Publikacja Prospektu, publikacja aneksu do Prospektu 

określającego Cenę Maksymalną (przy założeniu, że 

zatwierdzenie aneksu do Prospektu określającego Cenę 

Maksymalną nastąpi nie później niż 12 października 2016 r.) 

17 października – 21 października 2016 

r. 

Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych (do dnia 21 

października 2016 r. do godziny 23:59) 

20 października 2016 r. Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród 

Inwestorów Instytucjonalnych 

25 października 2016 r. Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród 

Inwestorów Instytucjonalnych; 

Ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 

w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 

poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Ostatecznej 

Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny 

Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów 

Instytucjonalnych 

26 – 27 października 2016 r. Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 

28 października 2016 r. Przydział Akcji Oferowanych 

Około 1 tygodnia od przydziału Akcji 

Oferowanych 

Przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu 

oraz rozpoczęcia notowań Akcji Wprowadzanych i Praw do 

Akcji na rynku regulowanym 

Około 1 miesiąca od przydziału Akcji Przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia oraz 

rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym 

Cena Maksymalna 

Akcjonariusze Sprzedający oraz Spółka w uzgodnieniu z Oferującym ustalą Cenę Maksymalną sprzedaży 

Akcji Sprzedawanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych. W związku 

z ustaleniem Ceny Maksymalnej Spółka wystąpi do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie aneksu do Prospektu 

zawierającego informację o Cenie Maksymalnej. Aneks do Prospektu zawierający informację o Cenie 

Maksymalnej zostanie udostępniony niezwłocznie po zatwierdzeniu przez KNF, nie później niż w ciągu 24 

godzin od chwili jego zatwierdzenia. 

Dla potrzeb budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalony orientacyjny 

przedział cenowy, który nie będzie podany do publicznej wiadomości oraz który może ulec zmianie. 

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych 

Spółka oraz Akcjonariusze Sprzedający w porozumieniu z Oferującym ustalą odpowiednio ostateczną cenę 

emisyjną Nowych Akcji oraz ostateczną cenę sprzedaży Akcji Sprzedawanych po zakończeniu etapu 

budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Ostateczna cena emisyjna Nowych Akcji oraz 

ostateczna cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych będą sobie równe w danej transzy. Ostateczna cena 

emisyjna Nowych Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, zgodnie z upoważnieniem dla Zarządu, 

udzielonym w Uchwale Emisyjnej. Cena Ostateczna Akcji Oferowanych będzie spełniać poniższe kryteria: 

 cena dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie większa niż Cena Maksymalna; 

 cena dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie niższym lub wyższym niż 

Cena Maksymalna; 

 cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych i cena Nowych Akcji będą sobie równe w danej transzy; 

 cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz cena Nowych Akcji będą ustalone w wyniku 

przeprowadzenia budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych; 

 w sytuacji, gdy Cena dla Inwestorów Instytucjonalnych nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna, 

Inwestorzy Indywidualni nabędą Akcje Oferowane po cenie równej cenie dla Inwestorów 

Instytucjonalnych. 

Informacja odnośnie ustalonej ostatecznej ceny zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 54 

ust. 3 oraz art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie, tj. w sposób w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. 

Jednocześnie, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o Ofercie osobom, które złożyły zapis przed 

przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie, przysługuje uprawnienie do uchylenia 

się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni 
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roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie Akcji Oferowanych. 

 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty 

Spółka oraz Akcjonariusze Sprzedający w porozumieniu z Oferującym ustalą odpowiednio ostateczną liczbę 

oferowanych Nowych Akcji oraz ostateczną liczbę oferowanych Akcji Sprzedawanych, najpóźniej w dniu 

ustalenia Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych. Jednocześnie zostanie ustalona ostateczna liczba Akcji 

Oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym. 

Informacja odnośnie ustalonej ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty zostanie podana do 

publicznej wiadomości zgodnie z art. 54 ust. 3 oraz art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie, tj. w sposób, w jaki został 

opublikowany niniejszy Prospekt. 

Jednocześnie, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o Ofercie osobom, które złożyły zapis przed 

przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, przysługuje 

uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie oświadczenia na piśmie, 

w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie 

Akcji Oferowanych. 

E.4 

Podmioty 

zaangażowane w 

Ofertę 

Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty. 

Wskazane poniżej podmioty są zaangażowane w Ofertę: 

Spółka 

Emitentem jest Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Michała Archanioła 10. 

Sprzedający 

Sprzedającymi są: Artifex Mundi Investments oraz Warsaw Equity PE Fund I Fundusz Inwestycyjny 

Zamkniętych Aktywów Niepublicznych, a także Przemysław Danowski oraz Jerzy Krok.  

Oferujący 

Rolę Oferującego w ramach Oferty pełni Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, przy 

ul. Mogilska 65. 

Oferujący świadczy na rzecz Sprzedającego i Spółki usługi w związku z Ofertą, w tym usługi dotyczące 

przygotowania Oferty, zarządzania nią i jej przeprowadzenia, koordynację działań marketingowych 

podejmowanych w odniesieniu do Oferty, koordynację kontaktów oraz umawianie spotkań z inwestorami, 

organizację procesu budowania księgi popytu w Polsce i, ewentualnie, za granicą, jak również inne usługi, 

które są zwykle realizowane przez firmy inwestycyjne pełniące rolę oferującego oraz menedżera oferty 

w związku z publicznymi ofertami sprzedaży akcji. Wynagrodzenie Oferującego jest uzależnione od 

powodzenia Oferty.  

Oferujący nie posiada istotnych interesów związanych ze Spółką, w tym w szczególności nie jest jej 

akcjonariuszem. 

Doradca Prawny 

Usługi prawne na rzecz Spółki w związku z Prospektem oraz dopuszczeniem do obrotu akcji Spółki świadczy 

kancelaria prawna Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. 

I. J. Skorupki 5. 

Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest uzależnione od powodzenia Oferty. Doradca Prawny nie posiada 

istotnych interesów związanych ze Spółką, w tym w szczególności nie jest jej akcjonariuszem. 

E.5 

Sprzedający 

Umowy typu „lock 

up” 

Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży. 

Akcje Oferowane są: akcjami istniejącymi Emitena serii B oraz akcjami nowo emitowanymi (serii C) przez 

Artifex Mundi S.A. 

Sprzedającymi są: Artifex Mundi Investments, Warsaw Equity PE Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych 

Aktywów Niepublicznych, Przemysław Danowski oraz Jerzy Krok. 

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock up”: strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu 

objętego zakazem sprzedaży. 

Artifex Mundi Investments oraz Warsaw Equity PE Fund I FIZAN będący na Dzień Prospektu akcjonariuszami 

Spółki, zawarli ze Spółką oraz Oferującym umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami Emitenta. Umową 

objęte zostały akcje Emitenta (Akcje Pozostałe), które pozostaną własnością akcjonariuszy po 

przeprowadzeniu Oferty. Akcjonariusze zobowiązali się zdeponować akcje Emitenta na rachunkach 

prowadzonych przez Trigon Dom Maklerski S.A., gdzie zostaną objęte blokadą. Zobowiązanie Akcjonariuszy 

dotyczące blokady obowiązuje od dnia złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie 
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Prospektu, do dnia następującego po upływie dwunastu miesięcy od dnia przydziału Akcji Sprzedawanych 

rozumianego jako podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki o przydziale Akcji Sprzedawanych inwestorom w 

ramach Oferty, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie. 

E.6 

Rozwodnienie 

 

Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą. 

Przy założeniu zakończenia Oferty zgodnie z planem Emitenta, tj. w sytuacji zaoferowania i nabycia przez 

Inwestorów wszystkich Akcji Oferowanych, dojdzie do rozwodnienia procentowego udziału obecnych 

akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i emisji Nowych Akcji, akcje istniejące obecnie 

w kapitale zakładowym Spółki będą stanowiły 95,24% kapitału zakładowego i będą uprawniały do 96,43% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto, Nowe Akcje doprowadzą do wzrostu liczby akcji 

w kapitale zakładowym Spółki z 10.000.000 (dziesięć milionów) do 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset 

tysięcy). Nowe Akcje będą uprawniały maksymalnie do 4,76% kapitału zakładowego oraz 3,57% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

W przypadku nabycia przez Inwestorów wszystkich Akcji Oferowanych, w tym Nowych Akcji, 
dotychczasowi Akcjonariusze będą posiadali 36,67% kapitału zakładowego, co będzie uprawniało do 
52,53% głosów na Walnym Zgromadzeniu.Rozwodnienie po przeprowadzeniu Oferty 

 Na Datę Prospektu Stan po przeprowadzeniu Oferty 

 Liczba 

Akcji 

% w 

kapitale 

akcyjnym 

% głosów 

na WZ 

Liczba 

Akcji 

% w 

kapitale 

akcyjnym 

% głosów 

na WZ 

Dotychczasowi 

Akcjonariusze 
10.000.000   100,00% 100,00% 3.850.000 36,67% 52,53% 

Nowi 

akcjonariusze  
-   - - 6.650.000 63,33% 47,47% 

Razem 10.000.000                               -    100,00% 10.500.000 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 

W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać 

wielkość i wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na 

nową ofertę. 

Nie dotyczy 

E.7 

Koszty inwestorów 

Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane dla Inwestorów z dodatkowymi opłatami.  

Inwestor powinien jednak zwrócić uwagę na dodatkowe koszty związane z nabyciem Akcji Oferowanych, do 

których należy w szczególności zaliczyć koszty prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia lub zapisu, 

ewentualne koszty wymiany walut obcych na polskie złote, koszty założenia lub prowadzenia rachunku 

inwestycyjnego oraz inne koszty bankowe powiązane z dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane itp. 

Inwestorzy powinni mieć również na uwadze, że wpłaty na Akcje Oferowane nie są oprocentowane 

i w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty, Inwestorowi nie przysługują odsetki 

ani odszkodowanie. 
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 CZYNNIKI RYZYKA 2.

Emitent zwraca uwagę inwestorów na przedstawione poniżej czynniki ryzyka, a także pozostałe informacje 

zawarte w niniejszym Prospekcie, które inwestor powinien wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji 

inwestycyjnej dotyczącej instrumentów finansowych Emitenta. Inwestorzy powinni mieć świadomość, iż 

każdy z wymienionych poniżej czynników ryzyka, jeżeli wystąpi, samodzielnie lub łącznie z innymi 

czynnikami, może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta poprzez niekorzystne kształtowanie się 

jego przychodów, wyników działalności, sytuacji finansowej oraz dalszych perspektyw rozwoju. Wystąpienie 

któregokolwiek z niżej wymienionych czynników ryzyka może skutkować spadkiem rynkowej wartości akcji 

Emitenta, a w konsekwencji utratą części lub całości zainwestowanego kapitału. Przedstawione 

w Prospekcie czynniki ryzyka nie stanowią wyczerpującej listy wszystkich ryzyk związanych 

z inwestowaniem w akcje Emitenta. Możliwe jest, iż istnieją inne, niezidentyfikowane czynniki ryzyka, które 

mogłyby wywołać skutki, o których mowa powyżej. Emitent przedstawił jedynie te czynniki ryzyka, które są 

mu znane na Datę Prospektu. Potencjalni inwestorzy, dokonując analizy informacji zawartych w Prospekcie, 

powinni uwzględnić wszystkie wymienione w nim czynniki ryzyka oraz ewentualne inne, dodatkowe czynniki 

o charakterze losowym lub niezależne od Emitenta związane z jego działalnością, dotychczasowymi 

akcjonariuszami, osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta oraz rynkiem papierów wartościowych 

i środowiskiem ekonomicznym, w jakim Emitent prowadzi działalność.  

Kolejność zaprezentowania poniższych czynników ryzyka nie stanowi o ich istotności, prawdopodobieństwie 

zaistnienia lub też potencjalnym wpływie na działalność Emitenta. 

 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 2.1.

 Ryzyko zróżnicowanego i nieprzewidywalnego popytu na poszczególne produkty 2.1.1.

Emitenta 

Popyt na oferowane przez Spółkę produkty (gry) i usługi ma zasadniczy wpływ na jej wyniki finansowe. 

Wysokość wpływów ze sprzedaży gier, a co za tym idzie możliwość pokrycia poniesionych wydatków przy 

procesie ich produkcji jest bezpośrednio związana z sukcesem rynkowym określonego produktu, którego 

skalę można mierzyć przychodami ze sprzedaży i wielkością popytu na produkty oferowane przez Spółkę. 

Do kosztów związanych z wprowadzeniem nowej pozycji na rynek należą przede wszystkim wydatki 

poniesione w procesie produkcji, koszty aktualizacji gier, koszty wydania gier na poszczególne platformy 

oraz wydatki na akcje promocyjne. Zainteresowanie graczy produktami oferowanymi przez Spółkę jest 

przede wszystkim zależne od gustów konsumentów, bieżących trendów, jakości produktu i skuteczności 

prowadzonych akcji marketingowych. Istotny z punktu widzenia osiągnięcia potencjalnego sukcesu jest 

również poziom jakości produktów znajdujących się już na rynku i stanowiących bezpośrednią konkurencję 

(przede wszystkim gry o zbliżonej tematyce), co determinuje ryzyko stworzenia przez Spółkę produktu, który 

nie spotka się z wystarczająco dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych klientów. 

W zależności od wielkości i poziomu skomplikowania projektu prace Spółki nad poszczególnymi grami trwają 

typowo od 10 do 36 miesięcy. Emitent nie jest w stanie, aż do chwili zaprezentowania nowego produktu, 

przewidzieć reakcji klientów, ani poziomu przychodów ze sprzedaży. Istnieje ryzyko, iż Spółka może nie 

wypracować zysku, a nawet nie odzyskać wszystkich poniesionych kosztów i nakładów związanych 

z wyprodukowaniem i wprowadzeniem gry na rynek. 

 Ryzyko związane z rozszerzeniem zakresu działalności Emitenta 2.1.2.

Emitent w 2016 r. rozszerzył zakres prowadzonej działalności o produkcję gier na urządzenia mobilne 

w modelu free-to-play. Przychód z gier w modelu free-to-play pochodzi z mikropłatności dokonywanych 

przez klientów oraz reklam. Dotychczas głównym obszarem działalności Emitenta była produkcja gier 

w modelu try-before-you-buy (gracz ma możliwość przetestowania podstawowej wersji gry za darmo, zanim 

podejmie decyzję o jej zakupie) na wielu platformach (w tym nie tylko na urządzeniach mobilnych). 

Ze względu na małe doświadczenie Emitenta w realizacji gier typu free-to-play istnieje ryzyko wydłużenia się 

okresu produkcji gry (np. w związku z koniecznością wprowadzenia ewentualnych poprawek, etc.) i tym 

samym konieczności poniesienia wyższych kosztów związanych z produkcją, a także ryzyko, że 
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produkowane przez Emitenta gry nie osiągną zakładanego przez Emitenta poziomu poszczególnych KPI, co 

może wpływać na ich zyskowność, a tym samym na przyszłe wyniki Spółki.  

 Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w produkcji gier 2.1.3.

Wytworzenie nowej gry jest zwieńczeniem złożonego procesu, którego poszczególne etapy muszą być 

realizowane w odpowiedniej kolejności. Niektóre z nich nie są zależne wyłącznie od Emitenta, oparte są 

bowiem na działaniach podmiotów zewnętrznych, w tym między innymi licencjodawców i partnerów. 

Zarząd Emitenta może jedynie w niewielkim stopniu oddziaływać na terminowość prac innych podmiotów, od 

których uzależniony jest proces produkcji gry. Istnieje również ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych 

trudności w pracy nad wymagającym produktem, które w sposób znaczący mogą wpłynąć na czas pracy 

zespołów projektowych. Specyfika produktu sprawia, że opóźnienia występujące na wczesnym etapie 

produkcji gry są z reguły trudne do nadrobienia na późniejszych etapach prac. Zaistnienie ewentualnych 

opóźnień w realizacji gier przez Emitenta może mieć z kolei negatywny wpływ na osiągane przez niego 

wyniki finansowe. 

 Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników i współpracowników 2.1.4.

Jakość tworzonych przez Grupę produktów i świadczonych usług jest powiązana w znacznej mierze 

z umiejętnościami oraz doświadczeniem pracowników i współpracowników Grupy. Działalność Grupy jest 

więc w znacznym stopniu zależna od zdolności utrzymania zatrudnionych i współpracujących z Emitentem 

strategicznych pracowników i współpracowników. Kluczowi z punktu widzenia bieżącej działalności Spółki 

i określenia jej strategii są przede wszystkim członkowie Zarządu. Odejście członków kadry zarządzającej, 

bądź innych istotnych osób dla działalności Emitenta mogłoby spowodować pogorszenie jakości 

i terminowości zaplanowanych produkcji lub innych nowych projektów oraz niekorzystnie wpłynąć na 

świadczone przez Emitenta usługi, co w konsekwencji mogłoby się przełożyć na pogorszenie jego 

wyników finansowych.  

Ewentualna utrata strategicznych pracowników skutkowałaby ponadto koniecznością przeprowadzenia 

procesu rekrutacji, a następnie przeszkolenia i przygotowania przez Emitenta nowych osób do pracy, co 

mogłoby okresowo niekorzystnie wpłynąć na wypracowywane przez Emitenta wyniki. 

 Ryzyko związane z trudnościami w pozyskiwaniu doświadczonych pracowników 2.1.5.

i współpracowników 

Zarówno wiedza, umiejętności, jak i doświadczenie pracowników oraz współpracowników Emitenta stanowią 

strategiczny czynnik dla kluczowych interesów Spółki. 

Polski rynek pracy nie oferuje wystarczającej liczby wysokiej klasy specjalistów w zakresie tworzenia 

i wprowadzania do sprzedaży gier wideo przeznaczonych na urządzenia mobilne, zwłaszcza gier w modelu 

free-to-play. Krajowy system szkolnictwa wyższego nie zapewnia odpowiedniej liczby uczelni wyższych, 

kształcących absolwentów wystarczająco przygotowanych do wykonywania zadań twórcy gier. Na polskim 

rynku nie ma również zbyt wielu przedsiębiorstw pozwalających pracownikom i współpracownikom zdobyć 

doświadczenie oraz odpowiednie umiejętności potrzebne przy produkcji i wprowadzaniu do sprzedaży gier 

w modelu free-to-play. W rezultacie, na rynku pracy dostrzec można brak odpowiedniej liczby dobrze 

wykształconych i doświadczonych pracowników co, w przypadku ich utraty przez Emitenta, może spowolnić 

rozwój Spółki i opóźnić wykonanie poszczególnych prac. 

Należy mieć również na względzie bardzo szybki rozwój branży gier wideo i coraz większe zapotrzebowanie  

rynku na specjalistów w tym zakresie, a w konsekwencji ryzyko ich ograniczonej dostępności. Trudności 

w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników mogą z kolei osłabić pozycję konkurencyjną Spółki, 

niekorzystnie wpłynąć na jej rozwój, a w rezultacie spowodować pogorszenie jej wyników finansowych. 

 Ryzyko związane z umowami ze współpracownikami  2.1.6.

Zawierając umowy z pracownikami oraz współpracownikami Emitent w dużej mierze korzysta z elastycznych 

form zatrudnienia umożliwiających okresowe oraz zadaniowe wskazywanie przedmiotu współpracy oraz jej 

celów, jak również właściwe kształtowanie wynagrodzenia w zależności od realizowanych projektów. Zasady 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

  

 
    27 

współpracy są również w dużej mierze zależne od warunków stawianych przez współpracowników, którzy 

pozyskiwani są na bardzo trudnym, konkurencyjnym rynku. 

Zmiana przepisów prawa, jak również nowy kierunek interpretacji przepisów już istniejących związany 

z wydawanymi orzeczeniami sądowymi, mogą doprowadzić do odmiennej od zakładanej kwalifikacji 

stosunków prawnych łączących Spółkę ze współpracownikami. W rezultacie Emitent może być zmuszony do 

poniesienia zwiększonych kosztów takiej współpracy, co może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe 

osiągane przez Emitenta. 

Należy także zwrócić uwagę, że w zawieranych przez Emitenta umowach znajdują się postanowienia 

dotyczące przeniesienia praw autorskich do wykonywania dzieł na Emitenta. Do skutecznego przeniesienia 

praw autorskich konieczne jest wyszczególnienie w umowie pól eksploatacji, których to przeniesienie 

dotyczy, przy czym postanowienie o przeniesieniu praw autorskich do wszystkich pól eksploatacji, mających 

powstać w przyszłości jest nieważne. Mając na względzie szybki postęp technologii w zakresie tworzenia 

gier komputerowych, istnieje ryzyko wykorzystania przez Spółkę nabywanych dzieł na polu eksploatacji 

innym niż wyszczególnione w umowach o przeniesieniu praw autorskich, co może wiązać się z obowiązkiem 

zapłaty na rzecz twórców dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.  

 Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od współpracy handlowej z kluczowymi 2.1.7.

dystrybutorami 

Przychody z tytułu dystrybucji gier za pośrednictwem platform dystrybucyjnych takich jak Apple App Store, 

Google Play, Windows Store czy Steam, stanowią zdecydowaną większość przychodów ze sprzedaży 

generowanych przez Grupę. Współpraca z tego rodzaju kanałami dystrybucji ma również duże znaczenie 

dla promocji produktów Emitenta. Relacje handlowe z kluczowymi dystrybutorami należy więc uznać za 

strategiczne z punktu widzenia działalności Spółki. Niekorzystne zmiany warunków współpracy 

z dystrybutorami, jej ewentualne zakończenie lub ograniczenie na skutek naruszenia przez Spółkę 

warunków współpracy, a także chociażby czasowy brak możliwości prowadzenia dystrybucji gier Emitenta za 

pośrednictwem platform, czy to z przyczyn technicznych, prawnych, czy też z jakiegokolwiek innego powodu, 

mogą niekorzystnie wpłynąć na wyniki sprzedaży, a tym samym na wyniki finansowe Emitenta.  

Należy również wziąć pod uwagę możliwość ewentualnych ataków hackerskich na powyższe platformy, co 

może przyczynić się do ograniczenia dostępności lub nieprawidłowego funkcjonowania platform, czy też 

awarii sprzętu technicznego wykorzystywanego przez ich operatorów. W konsekwencji Spółka może zostać 

pozbawiona możliwości sprzedaży swoich tytułów. Nie można również wykluczyć, że w ekstremalnym 

przypadku Emitent utraci wpływ na oferowaną przez siebie treść lub nie będzie miał dostępu do środków 

finansowych z mikropłatności dokonywanych przez użytkowników gier. Powyższe może spowodować 

pogorszenie reputacji Spółki lub konieczność poniesienia przez Spółkę dodatkowych kosztów, co może 

negatywnie wpłynąć na przychody i wyniki finansowe Emitenta. 

 Ryzyko związane z wymaganą akceptacją projektu przez producenta platformy 2.1.8.

zamkniętej 

Podstawową formę dystrybuowania produktów przez Spółkę stanowią platformy zamknięte, w tym przede 

wszystkim Apple App Store należący do firmy Apple, Google Play będący platformą zamkniętą firmy Google, 

Steam firmy Valve oraz Windows Store firmy Microsoft. W ramach prowadzonych platform ww. podmioty 

mają prawo do weryfikacji produktu, co może skutkować niedopuszczeniem produktu do określonej 

platformy. Każda gra jest analizowana pod kątem szeregu szczegółowych reguł i zasad warunkujących 

dopuszczenie jej do sprzedaży w ramach danej platformy, nie jest to zatem kwestia subiektywnej oceny 

administratorów poszczególnych platform. 

Istnieje również ryzyko występowania zmian w warunkach dopuszczenia produktów do platform 

dystrybucyjnych zważywszy na fakt, iż produkcja nowej pozycji zajmuje jej twórcom do 36 miesięcy. W takiej 

sytuacji konieczne będzie bieżące dostosowywanie gry do nowych wymagań, które pojawią się w trakcie 

procesu produkcyjnego, co może generować dodatkowe koszty z tym związane. 
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Warto również wziąć pod uwagę ewentualne zmiany nie tyle w warunkach dopuszczania produktów do 

platform dystrybucyjnych, lecz w odniesieniu do warunków udostępniania i dystrybuowania gier w ich 

ramach. Niektóre pozycje wyprodukowane przez Spółkę mogą na podstawie jednostronnej i uznaniowej 

decyzji dystrybutora zostać uznane za niedopuszczalne i usunięte z tych platform, co będzie miało 

bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie przychodów uzyskiwanych z dystrybucji konkretnej gry.  

Brak akceptacji gier produkowanych przez Emitenta przez Apple App Store, Google Play, Steam i Windows 

Store, które odpowiadają za większość przychodów Emitenta z dystrybucji gier wideo, ich niekorzystna 

ocena lub niekorzystna zmiana zasad jej dokonywania, wiązałaby się z ograniczeniem możliwości 

dystrybucji gier i ich promocji za pośrednictwem ww. platform, a w konsekwencji ograniczeniem ich 

dostępności. Rodzić to może ryzyko ograniczenia przychodów uzyskiwanych z dystrybucji gier przez 

Emitenta, co miałoby istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 

 Ryzyko związane z pogorszeniem się wizerunku Emitenta 2.1.9.

Każde pogorszenie się ocen związanych z działaniem gier wyprodukowanych lub wydawanych przez 

Emitenta (w tym przede wszystkim publikowanych w Internecie lub na zamkniętych platformach 

dystrybucyjnych) może negatywnie wpłynąć na wizerunek Spółki i spowodować utratę zaufania klientów do 

jego produktów. W konsekwencji może to wymusić na Spółce przeznaczenie większej ilości środków na 

działania promocyjne celem zredukowania negatywnych skutków albo przeciwdziałania dalszemu 

pogorszeniu reputacji Spółki. W skrajnym przypadku utrata dobrego wizerunku przez Emitenta, może 

skutkować rezygnacją ze współpracy części podmiotów współpracujących z Emitentem, a także utrudnić mu 

dostęp do finansowania zewnętrznego. Powyższe mogłoby niekorzystnie wpłynąć na działalność, pozycję 

rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta.  

 Ryzyko związane ze zmianą warunków umów dystrybucyjnych lub regulaminów 2.1.10.

operatorów platform dystrybucyjnych lub wypowiedzeniem umów dystrybucyjnych 

Spółka jest stroną umów dystrybucyjnych i licencyjnych dotyczących zasad dystrybuowania lub 

udostępniania gier tworzonych przez Emitenta na różnego rodzaju platformach czy nośnikach danych. 

Zgodnie z postanowieniami tych umów określone podmioty zobowiązane są do promowania produktów 

Spółki, ich pozycjonowania oraz dostarczania ich odbiorcom bezpośrednio lub poprzez dedykowane 

platformy, kanały lub portale. Umowy z takimi pośrednikami, zawierają standardowo dość elastyczne 

postanowienia w zakresie możliwości ich wypowiedzenia lub zmiany. Nie można zatem wykluczyć 

nieprzedłużenia tych umów na kolejne okresy lub ich przedterminowego rozwiązania, a także renegocjacji 

obecnych warunków handlowych lub ich jednostronnej zmiany przez dystrybutorów, co miałoby istotny 

negatywny wpływ na działalność Emitenta i jego wyniki finansowe. Zasady współpracy i dystrybucji 

produktów Emitenta określone są również w stosowanych przez dystrybutorów regulaminach. Modyfikacja 

regulaminów platform internetowych, skutkująca zmianą zasad ich funkcjonowania, może powodować 

ograniczenie ich dostępności dla Emitenta. 

Spółka planuje rozszerzenie działalności na rynkach azjatyckich, korzystając przy tym z usług lokalnych 

dystrybutorów, przy czym z uwagi na niewielkie doświadczenie Spółki na tych rynkach, w przypadku 

nawiązania takich relacji, ewentualne rozwiązanie umów lub zerwanie relacji z lokalnymi dystrybutorami, np. 

w wyniku niewywiązywania się przez nich z zobowiązań wobec Emitenta, może skutkować trudnościami 

w nawiązaniu współpracy z podmiotami zastępczymi. 

Wszystkie powyższe okoliczności mogą prowadzić do istotnego ograniczenia rynku zbytu Spółki 

i konieczności pozyskania nowych dystrybutorów, a także niekorzystnie wpłynąć na jej wyniki 

sprzedażowe i finansowe. 

 Ryzyko roszczeń z tytułu naruszenia własności intelektualnej 2.1.11.

Spółka uzyskuje autorskie prawa majątkowe do gier i ich elementów od swoich współpracowników, 

zewnętrznych dostawców i usługodawców, jak również działa na podstawie licencji udzielanych przez 

producentów ich podstawowych wersji lub poszczególnych części składowych wykorzystywanych w ramach 

danej produkcji. Działalność tego typu rodzi zawsze ryzyko roszczeń osób, z którymi nie zostały zawarte 
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żadne umowy, a które mogą uważać się za twórców określonych części wykorzystywanych przy produkcji 

prowadzonej przez Spółkę. Nie można wykluczyć także wystąpienia sytuacji, iż osobie, która według umowy 

przeniosła prawa autorskie na Emitenta prawa te wcale nie przysługiwały, co skutkuje ryzykiem 

odpowiedzialności Emitenta za naruszenie praw autorskich rzeczywistego twórcy. Samo podnoszenie 

roszczeń przez te osoby, niezależnie od ich zasadności mogłoby ponadto negatywnie wpłynąć na wizerunek 

Spółki, jej wyniki lub perspektywy rozwoju. 

 Ryzyko związane z możliwością wystąpienia awarii systemów informatycznych, 2.1.12.

infrastruktury telekomunikacyjnej i serwerów, z których korzysta Emitent  

Działalność Spółki zależy bezpośrednio od prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych, 

infrastruktury telekomunikacyjnej i serwerów, z których korzysta Emitent.  

W przypadku wystąpienia ewentualnych awarii, usterek technicznych (w tym także będących rezultatem 

ataków hackerskich) oraz innych niedających się przewidzieć problemów mogą wystąpić utrudnienia 

związane z dostępem do gier dystrybuowanych przez Emitenta lub ze świadczeniem oferowanych przez 

Spółkę usług. 

Powyższe może skutkować utratą, zmianą lub uszkodzeniem danych przechowywanych lub 

wykorzystywanych przez Spółkę, w tym danych użytkowników produktów Emitenta. W konsekwencji zaś 

Emitent może być zmuszony ponieść dodatkowe koszty, ucierpieć może także jego wizerunek oraz mogą 

wystąpić opóźnienia w realizacji projektów dotyczących produkcji gier, co mogłoby mieć negatywny wpływ na 

działalność, wysokość przychodów ze sprzedaży i wyniki finansowe Emitenta. 

 Ryzyko związane z naruszeniem praw autorskich Emitenta  2.1.13.

Emitent jest przygotowany do stosowania środków ochrony prawnej w celu ochrony praw autorskich do 

produkowanych przez niego gier oraz zapobiegania ich naruszeniom. Należy jednak zauważyć, że Grupa 

funkcjonuje na rynku globalnym, w związku z czym możliwe jest naruszenie jej praw autorskich przez 

podmioty z państw trzecich w sposób mający znaczny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Wśród 

podmiotów zagranicznych mogą się znaleźć również takie, które mają siedziby w krajach nieposiadających 

ustawodawstwa umożliwiającego uzyskanie satysfakcjonującego poziomu ochrony praw własności 

intelektualnej albo gdzie wyegzekwowanie takiej ochrony praw autorskich może być znacznie utrudnione. 

W konsekwencji istnieje duże ryzyko długotrwałego utrzymywania się naruszeń praw autorskich Emitenta 

negatywnie wpływające na jego wyniki finansowe i działalność operacyjną. 

Nie można także wykluczyć tworzenia przez podmioty konkurencyjne wobec Emitenta programów 

o zbliżonej mechanice rozgrywki oraz podobnej formie prezentacji graficznej (tzw. „klonów”), nie 

stanowiących jednak bezpośredniej kopii gier Emitenta, co może utrudnić lub uniemożliwić ochronę praw 

autorskich Emitenta. 

Należy zauważyć, że próby dystrybucji produktów stanowiących bezpośrednią kopię utworów Emitenta 

mogą mieć jedynie ograniczony zasięg z uwagi na możliwość blokady ich rozpowszechniania 

w największych kanałach dystrybucji aplikacji mobilnych. Nie ma jednak takiej możliwości w przypadku gier 

jedynie wzorujących się na produktach Spółki, które mogą stanowić przedmiot obrotu równolegle do 

produktów Emitenta wpływając na jego wizerunek i wyniki sprzedaży. 

 Ryzyko związane z nielegalnym pozyskiwaniem gier, ich dodatków i funkcjonalności 2.1.14.

W odniesieniu do podstawowej formy uzyskiwania przychodów z gier (zarówno premium, jak i free-to-play) 

produkowanych przez Emitenta, tj. mikropłatności, należy zwrócić uwagę na ryzyko związane 

z powstawaniem nielegalnych programów, które umożliwiają użytkownikom produkcji Emitenta uzyskiwanie 

odpłatnych dodatków i funkcjonalności, jak również osiąganie postępu w grze bez dokonania mikropłatności, 

które według Spółki są niezbędne dla zrealizowania określonych rezultatów. Podmioty lub osoby oferujące 

wszelkiego rodzaju nielegalne programy mogą ponadto oferować użytkownikom w sposób nieautoryzowany 

nabycie takich samych bądź podobnych wirtualnych elementów za bardziej korzystną cenę. Korzystanie 

z ww. programów na większą skalę może skutkować redukcją zapotrzebowania na odpłatne wirtualne 

elementy gry udostępniane przez Emitenta w modelu free-to-play. 
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Istnieje zatem ryzyko spadku przychodów Emitenta pochodzących z mikropłatności dokonywanych przez 

użytkowników lub potrzeba poniesienia przez Emitenta dodatkowych wydatków w celu opracowania 

rozwiązań nakierowanych na przeciwdziałanie takim działaniom, co może niekorzystnie wpływać na 

funkcjonowanie i wyniki finansowe Emitenta. 

 Ryzyko związane z zawartymi umowami licencyjnymi  2.1.15.

Działalność Emitenta przy tworzeniu produktu i promocji gier wiąże się z konicznością posiadania licencji lub 

zgód udzielonych przez podmioty trzecie. Rozwiązanie umów licencyjnych z jakiejkolwiek przyczyny 

uniemożliwi rozpowszechnianie gier Emitenta, co w sposób negatywny wpłynie na wyniki finansowe 

Emitenta. W wypadku oparcia w przyszłości kolejnych produktów Emitenta na istotnych licencjach 

udzielonych przez podmioty trzecie, w zakresie technologii lub w zakresie wykorzystania praw własności 

intelektualnej w produkcji lub promocji produktów, potencjalne rozwiązanie takich umów licencyjnych 

uniemożliwi rozpowszechnianie produktów Emitenta, co może w istotny sposób wpłynąć negatywnie na 

wyniki sprzedaży produktów Emitenta. 

 Ryzyko związane z rejestracją znaków towarowych Emitenta  2.1.16.

Działania promocyjne dotyczące gier Emitenta rozpoczynają się jeszcze przed ukończeniem prac nad 

produktem oraz przed rejestracją jego tytułu jako znaku towarowego. Biorąc pod uwagę dużą liczbę tytułów 

już funkcjonujących na rynku istnieje ryzyko, że nazwy produkcji Spółki są zbyt podobne do już istniejących, 

a co za tym idzie możliwa jest odmowa ich rejestracji. Ewentualna odmowa rejestracji tego znaku wiązałaby 

się z potrzebą aktualizacji działań promocyjnych i utratą poniesionych nakładów oraz wpłynęłaby negatywnie 

na wyniki sprzedaży tytułu, a w konsekwencji na sytuację finansową Emitenta. 

 Ryzyko związane z rozwojem silników gier 2.1.17.

Produkcja dotychczasowych tytułów Spółki opierała się na własnym silniku gier Spark. Proces realizacyjny 

gier Emitenta w segmencie free-to-play, będzie oparty zarówno o silnik Spark, jak i inne rozwiązania. Istnieje 

prawdopodobieństwo, że nowe silniki gier nie będą spełniać wymagań Spółki lub ich zastosowanie może 

wywołać nieznane Spółce ograniczenia techniczne, co w rezultacie może stworzyć komplikacje przy 

produkcji i dystrybucji gry, spowodować niedochowanie założonych terminów lub wykreować 

nieprzewidziane koszty związane z tymi procesami, jak również negatywnie wpłynąć na wyniki sprzedaży 

gry. Spółka nie może wykluczyć, że wykorzystanie w przyszłości również innych technologii do produkcji gier 

stworzonych przez inne podmioty będzie się wiązać z podobnym ryzkiem wpływającym na produkcję 

i dystrybucję gier Emitenta. 

 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta  2.1.18.

Na Datę Prospektu łącznie 97,05% akcji, uprawniających łącznie do 97,82% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu znajduje się w posiadaniu dwóch głównych akcjonariuszy, tj. Artifex Mundi 

Investments oraz Warsaw Equity PE FUND I FIZAN. W przypadku działania stanowiącego wynik 

porozumienia ww. akcjonariuszy, będą oni mieli bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki, w tym na 

faktyczną możliwość decydowania o uchwałach podejmowanych przez Walne Zgromadzenie we wszystkich 

strategicznych z punktu widzenia Spółki kwestiach. 

W przypadku nabycia przez Inwestorów wszystkich Akcji Oferowanych, dotychczasowi Akcjonariusze będą 

posiadali 36,67% Akcji uprawniających do 52,53% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

W przypadku nabycia przez Inwestorów 893.500 Akcji Oferowanych, w tym 500.000 Nowych Akcji, co 

pozwala na spełnienie kryterium rozproszenia na rynku równoległym GPW, dotychczasowi Akcjonariusze 

będą posiadali 91,49% Akcji uprawniających do 93,62% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 Ryzyko związane z prowadzeniem działalności wydawniczej przez Emitenta  2.1.19.

Prowadzenie przez Spółkę działalności wydawniczej może wiązać się wystąpieniem szeregu ryzyk, 

charakterystycznych dla tego rodzaju działalności.  

W najbliższym otoczeniu konkurencyjnym Emitenta występuje co najmniej kilka przedsiębiorstw 

poszukujących podobnych produktów, spełniających te same kryteria oceny. Przy ograniczonej podaży 
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atrakcyjnych projektów, trudniej jest wyróżnić się na tle konkurencji i skutecznie konkurować o zespoły 

deweloperskie. Ponadto, rosnąca liczba przedsiębiorstw oferujących usługi wydawnicze polegające na 

dofinansowywaniu produkcji oraz wsparciu działań promocyjnych skutkować może spadkiem cen/prowizji 

pobieranych za usługi wydawnicze oraz komplikacjami przy uzyskiwaniu nowych projektów. 

W konsekwencji ww. ograniczonej podaży atrakcyjnych projektów zewnętrznych może wystąpić sytuacja, 

w której przez dłuższy czas Emitent nie będzie mógł znaleźć produktu spełniającego wszystkich 

jego oczekiwań.  

Ponadto dynamicznie zmieniający się rynek oraz pojawiające się na nim nowe technologie, w tym między 

innymi VR (Virtual Reality), mogą skutkować zbyt późną reakcją na pojawiający się trend oraz w rezultacie 

na niemożliwość dostosowania się do nowych warunków rynkowych, co może negatywnie wpłynąć na wyniki 

operacyjne i finansowe Grupy.  

Należy wskazać także na ryzyko związane z rosnącą popularnością portali crowd-sourcingowych oraz self-

publishingiem. W związku z rosnącą popularnością portali crowd sourcingowych maleje jednocześnie 

zainteresowanie usługami wydawniczymi, których jedną z ważniejszych wartości jest finansowanie lub 

współfinansowanie produkcji. Wzrost popularności tego rodzaju portali może oznaczać dla Emitenta utratę 

interesujących, z punktu widzenia jego działalności wydawniczej, potencjalnie dochodowych projektów.  

 Ryzyko związane z umowami zawieranymi z kontrahentami zagranicznymi  2.1.20.

Zawierane przez Emitenta umowy z zagranicznymi kontrahentami przewidują także prawo innych państw, 

jako prawo właściwe dla regulowania stosunków umownych pomiędzy stronami, bądź też nie zawierają 

wyboru prawa właściwego, co wiąże się z koniecznością każdorazowego ustalenia prawa właściwego przy 

realizacji danej umowy. W niektórych przypadkach prawem właściwym jest prawo obce, w zakresie którego 

wiedza Emitenta jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku prawa polskiego. Ze względu na brak dobrej 

znajomości prawa obcego (zarówno materialnego, jak i procesowego) utrudniona jest jednoznaczna ocena 

ważności i skuteczności poszczególnych postanowień, co może wiązać się z ryzykiem ponoszenia 

zwiększonych kosztów obsługi prawnej w kraju i zagranicą. Ponadto Spółka zawarła także umowy, w których 

uzgodniony został zapis na sąd zagraniczny, bądź też w których brak jest wiążącego zapisu na sąd. Rodzi to 

ryzyko, że w przypadku sporów z danym kontrahentem Spółka zmuszona będzie do prowadzenia sporu 

przed sądem obcym, co może wpłynąć na konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych 

z obsługą prawną i prowadzeniem postępowania zagranicą.  

 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA 2.2.

 Ryzyko związane z wpływem sytuacji makroekonomicznej na Emitenta 2.2.1.

Emitent prowadzi działalność głównie na rynkach zagranicznych, przy czym faktyczną działalność wykonuje 

w siedzibie Emitenta w Polsce. Zarówno zatem sytuacja gospodarcza Polski, jak również specyfika 

światowej koniunktury gospodarczej, mają kluczowy wpływ na aktywność i wyniki osiągane przez Emitenta. 

Wyniki działalności Spółki zależą m. in. od takich czynników, jak tempo rozwoju gospodarczego, poziom 

dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych, poziom wynagrodzeń, kształtowanie się polityki fiskalnej 

oraz monetarnej, a także poziomy wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw, w szczególności wydatków na 

rozwój strategii marketingowych i sprzedażowych. Ewentualne spowolnienie gospodarcze może negatywnie 

wpłynąć na zakładaną przez Emitenta rentowność oraz planowaną strategię rozwoju.  

Wystąpienie negatywnych tendencji i zdarzeń związanych z sytuacją na rynku światowym jest niezależne od 

Emitenta. Pogorszenie koniunktury gospodarczej na globalnym i polskim rynku może wpłynąć na redukcję 

wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, zmniejszenie popytu na usługi i produkty rozrywkowe, 

które nie stanowią artykułów pierwszej potrzeby, a także spowodować utrudniony dostęp do środków 

finansowych. 

Opisane powyżej okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na osiągane wyniki, perspektywy rozwoju 

i sytuację finansową Emitenta. 
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 Ryzyko związane z rozwojem nowych technologii i branży, w której działa Emitent 2.2.2.

Rozwój działalności Emitenta jest związany w zdecydowanej mierze z potrzebą stałej obserwacji i analizy 

nowych zjawisk rynkowych oraz aktualizowania posiadanej bazy technicznej i technologicznej. Branża 

informatyczna, w tym branża gier, w której Emitent prowadzi działalność, cechuje się bardzo szybkim 

rozwojem stosowanych technologii i rozwiązań informatycznych. Emitent musi monitorować i uwzględniać 

wszelkie modyfikacje implementowane przez główne platformy sprzętowe lub kanały dystrybucji produktów 

Emitenta, a także efektywnie dostosowywać technologie do nowych trendów, co wiąże się też 

z dokonywaniem określonych inwestycji. Brak przystosowania działalności Spółki do innowacyjnych 

rozwiązań informatycznych lub modyfikacji wprowadzonych przez główne platformy sprzętowe lub inne 

kanały dystrybucji produktów Spółki, a także brak dostosowania specyfiki funkcjonowania Spółki do innych 

czynników oddziałujących na rozwój branży, w której działa Emitent, może skutkować zmniejszeniem popytu 

na gry realizowane przez Spółkę, i tym samym mieć znaczący negatywny wpływ na jej działalność 

i wyniki finansowe. 

 Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym 2.2.3.

Rynek gier mobilnych, na którym funkcjonuje Spółka jest rynkiem rozproszonym i mocno konkurencyjnym. 

Pojawienie się konkurenta dysponującego znaczącym budżetem na produkcję oraz promocję i reklamę gier, 

jak również na rozwój nowych technologii, który mógłby zdominować rynek producentów gier na urządzenia 

mobilne, może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania oferowanymi przez Spółkę produktami i mieć 

negatywny wpływ na jej działalność operacyjną i wyniki finansowe. Co więcej, zwiększenie liczby podmiotów 

oferujących podobne produkty na te same platformy dystrybucji może jednocześnie spowodować 

zwiększenie trudności w uzyskiwaniu zezwoleń od producentów platform na produkcje gier dla określonej 

platformy, a także wzrost utrudnień związanych z dotarciem do odbiorców Emitenta. Ponadto, zwiększenie 

liczby gier w modelu free-to-play oraz w innych segmentach, w których działa Emitent, oferowanych przez 

podmioty konkurencyjne wobec Spółki, może spowodować, że potencjalni gracze będą z mniejszą 

częstotliwością korzystać z produktów Emitenta, co z kolei wpłynie negatywnie na wyniki finansowe 

i perspektywy rozwoju Spółki. 

 Ryzyko zmienności kursów walutowych 2.2.4.

Emitent jest narażony na ryzyko zmienności kursów walutowych. Sprzedaż produktów Emitenta skierowana 

jest głownie na rynki zagraniczne, w szczególności amerykański, chiński oraz europejski (głownie Niemcy, 

Wielka Brytania, Francja, Włochy). Dominującą walutą rozliczenia w tych transakcjach jest więc dolar 

amerykański (53,98% przychodów jest uzyskiwanych w tej walucie) oraz euro (7,63% przychodów). Emitent 

stosuje w swojej działalności instrumenty forward, natomiast nie przyjął i nie ma w planach przyjęcia polityki 

zabezpieczenia się przed różnicami kursowymi. Zgodnie z kluczowymi założeniami Zarządu podstawowym 

kierunkiem sprzedaży pozostaną rynki zagraniczne (przede wszystkim kraje Ameryki Północnej, Azji oraz 

Europy Zachodniej), a głównymi walutami rozliczeniowymi tym samym będą dolar amerykański oraz euro, co 

powoduje, że Emitent narażony będzie na ryzyko zmienności kursów walutowych.  

Emitent uzyskuje korzyści ekonomiczne przede wszystkim w dwóch następujących przypadkach: (i) kurs 

wymiany polskiego złotego na waluty, w których dokonywane są transakcje zakupu produktów oferowanych 

przez Emitenta jest wysoki (słaby kurs polskiej waluty), (ii) poziom wymiany waluty utrzymuje się w dłuższym 

okresie na stabilnym poziomie, co pozwala lepiej prognozować wpływy w kolejnych okresach. 

Występowanie tendencji odwrotnych może powodować obniżenie generowanych przychodów ze sprzedaży 

gier wideo w przeliczeniu na 1 złotego, obniżenie wykazywanych zysków oraz obniżenie salda 

środków pieniężnych. 

 Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego 2.2.5.

Zmiany przepisów prawa, zarówno polskiego, jak i tych regulujących funkcjonowanie Spółki na innych 

docelowych rynkach, w tym w szczególności zmiany przepisów mających bezpośredni wpływ na działalność 

rynku nowoczesnych technologii informatycznych lub produkcji gier, dotyczących zagadnień praw własności 

intelektualnej, a także kwestii związanych ze sprzedażą produktów Emitenta (np. wprowadzenie 
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ograniczenia wiekowego etc.), mogą niekorzystnie oddziaływać na działalność prowadzoną przez Emitenta. 

W szczególności mogą powodować zwiększenie kosztów jego funkcjonowania, obniżenie rentowności, 

zmniejszenie wysokości marż zawartych w cenach poszczególnych tytułów, wprowadzenie określonych 

ograniczeń administracyjnych, konieczność uzyskania zezwoleń itp. Ponadto, w przypadku nowych 

przepisów prawa budzących wątpliwości interpretacyjne, może pojawić się stan niepewności co do 

obowiązującego stanu prawnego i wynikających z tego skutków, co z kolei może pociągnąć za sobą 

czasowe zatrzymanie działań nakierowanych na rozwój działalności Spółki lub realizacji jej inwestycji 

w obawie przed niekorzystnymi skutkami stosowania nieprecyzyjnych przepisów prawa. 

 Ryzyko braku stabilności przepisów podatkowych 2.2.6.

Dynamicznie zmieniające się przepisy prawa podatkowego, ich niespójność lub brak spójnej ich wykładni 

pociągają za sobą znaczne niebezpieczeństwo związane z otoczeniem podatkowym, w jakim funkcjonuje 

Spółka. Kwestionowanie przez organy administracji publicznej dokonywanych przez Spółkę rozliczeń 

podatkowych, w związku z rozbieżnościami lub zmianami interpretacji bądź też niejednolitym stosowaniem 

przepisów podatkowych przez organy skarbowe i inne organy administracji podatkowej może skutkować 

nałożeniem na Spółkę stosunkowo wysokich kar lub sankcji. 

Ewentualne ziszczenie się powyższego ryzyka może w sposób negatywny wpłynąć na wyniki działalności 

Spółki lub jej sytuację finansową. 

 Ryzyko zmian w stylu życia  2.2.7.

Zagrożenie dla produkowanych przez Grupę gier stanowią ogólnoświatowe kampanie walczące 

z nadmiernym poświęcaniem czasu na rzecz gier komputerowych oraz promujące zdrowy, aktywny styl 

życia. Nie można wykluczyć, że w wyniku takich kampanii bardziej popularny stanie się model aktywnego 

spędzania wolnego czasu, co może wiązać się ze zmniejszeniem zapotrzebowania na produkty oferowane 

przez Grupę, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe. 

 Ryzyko zdarzeń nieprzewidywalnych 2.2.8.

Należy zauważyć, że prócz wyżej wymienionych ryzyk istnieje możliwość wystąpienia zdarzeń 

nieprzewidywalnych, w tym przede wszystkim kataklizmów, czy też konfliktów zbrojnych, które mogą 

w sposób istotny wpłynąć na pogorszenie się sytuacji gospodarczej na rynku, a tym samym znacząco 

oddziaływać na bieżącą działalność Spółki. 

 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM, W TYM Z OFERTĄ 2.3.

 Ryzyko związane z niedojściem Oferty do skutku 2.3.1.

Emisja Nowych Akcji nie dojdzie do skutku gdy: 

 Spółka odstąpi od przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Nowych Akcji; lub 

 Spółka w porozumieniu z Akcjonariuszami Sprzedającymi podejmie decyzję o odstąpieniu od Oferty w 

odniesieniu do Nowych Akcji, w sytuacji gdy Akcjonariusze Sprzedający nie sprzedadzą w ramach 

Oferty co najmniej 393.500 Akcji Sprzedawanych, co zapewnia warunki rozproszenia na rynku 

równoległym GPW; lub 

 Zarząd nie złoży w terminie wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego; lub 

 sąd rejestrowy wyda postanowienie o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 

a postanowienie to uprawomocni się. 

Zgodnie z art. 432 § 4 KSH Walne Zgromadzenie Emitenta, w § 1 ust. 7 (e) Uchwały emisyjnej, upoważniło 
Zarząd do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, z jednoczesnym 
zastrzeżeniem, że tak określona suma nie może być niższa niż 100.000,01 PLN ani wyższa niż 105.000,00 
PLN. Zarząd może skorzystać z powyższego uprawnienia przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na 
Nowe Akcje i określić ostateczną liczbę Nowych Akcji oferowanych w Ofercie. W praktyce istnieją rozbieżne 
interpretacje art. 432 § 4 KSH, w szczególności istnieje stanowisko, zgodnie z którym emisja Akcji 
Oferowanych nie dojdzie do skutku w przypadku skorzystania przez Zarząd z uprawnienia przyznanego na 
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podstawie art. 432 § 4 KSH i nieobjęcia przez inwestorów Akcji Oferowanych reprezentujących ustaloną 
przez Zarząd ostateczną sumę o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki. W ocenie Emitenta 
upoważnienie, o którym mowa w art. 432 §4 KSH nie obejmuje upoważnienia do ustalenia faktycznie 
zrealizowanej kwoty podwyższenia kapitału zakładowego po przeprowadzeniu emisji lecz jest realizowane 
przed zakończeniem subskrypcji i polega na ustaleniu, jaka liczba akcji ma być przedmiotem subskrypcji, a 
nie jaka liczba akcji została należycie subskrybowana i opłacona. Nie można jednak wykluczyć przyjęcia 
przez sąd rejestrowy odmiennej interpretacji art. 432 § 4 KSH i tym samym wykluczyć ryzyka, że w 
przypadku określenia przez Zarząd ostatecznej liczby Nowy Akcji oferowanych w Ofercie oraz 
subskrybowania przez inwestorów w Ofercie mniejszej liczby Nowych Akcji niż określona przez Zarząd, sąd 
rejestrowy uzna, iż emisja Nowych Akcji nie doszła do skutku i w rezultacie odmówi rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego. 

Należy także mieć świadomość, że rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez 
emisję Nowych Akcji, uzależniona jest od złożenia przez Zarząd, na podstawie art. 310 w związku z art. 431 
§ 7 KSH, oświadczenia w formie aktu notarialnego określającego ostateczną sumę, o którą ma zostać 
podwyższony kapitał zakładowy oraz wysokość objętego kapitału zakładowego na podstawie liczby Nowych 
Akcji objętych ważnymi zapisami. Niezłożenie przez Zarząd takiego oświadczenia uniemożliwiłoby 
rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji i w konsekwencji, 
skutkowałoby niedojściem emisji Nowych Akcji do skutku.  

Oferta w zakresie Akcji Sprzedawanych nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach: 

 Akcjonariusze Sprzedający odstąpią od przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Akcji 

Sprzedawanych; lub 

 Akcjonariusze Sprzedający, w porozumieniu ze Spółką, podejmą decyzję o odstąpieniu od Oferty 

w sytuacji, gdy Akcjonariusze Sprzedający nie sprzedadzą w ramach Oferty co najmniej 393.500 Akcji 

Sprzedawanych, co zapewnia spełnienie warunku rozproszenia na rynku równoległym GPW; lub 

 w sytuacji gdy Spółka odstąpi od przeprowadzenia Oferty w Odniesieniu do Nowych Akcji i 

Akcjonariusze Sprzedający nie sprzedadzą w ramach Oferty co najmniej 818.500 Akcji 

Sprzedawanych. 

Informacja o niedojściu Oferty do skutku zostanie przekazana do publicznej wiadomości, w sposób w jaki 
został udostępniony Prospekt, stosownie do art. 47 ust. 1 Ustawy o Ofercie. 

W przypadku niedojścia Oferty do skutku po jej rozpoczęciu zwrot wpłaconych przez inwestorów kwot 
dokonany zostanie bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
podania do wiadomości publicznej informacji o niedojściu Oferty do skutku. 

Emitent wskazuje, że inwestorzy którzy decydują się na dokonanie inwestycji w Akcje Oferowane ponoszą 
ryzyko związane z możliwością niedojścia Oferty do skutku, czego konsekwencją będzie brak możliwości 
nabycia przez inwestorów Akcji Oferowanych, mimo zaangażowania czasu i środków w podjęcie decyzji 
inwestycyjnej, oraz potencjalne zamrożenie środków wpłaconych na pokrycie Akcji Oferowanych, do czasu 
ich zwrotu przez Emitenta. 

Należy także mieć na uwadze, że subskrybowanie większej liczby akcji niż wynikającej z określonej przez 
Zarząd ostatecznej sumy podwyższenia spowoduje, że Zarząd Emitenta, przydzielając akcje, dokona 
redukcji zapisów. 

 Ryzyko związane z zawieszeniem Oferty  2.3.2.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent oraz Akcjonariusze Sprzedający, w porozumieniu, mogą 

podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty w całości, bez podawania przyczyn.  

W przypadku zawieszenia Oferty przed rozpoczęciem subskrypcji stosowna decyzja Spółki zostanie podana 

do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie. Po 

rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent oraz Akcjonariusze Sprzedający, w porozumieniu mogą podjąć 

decyzję o zawieszeniu oferty Akcji Oferowanych jedynie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należy 

zaliczyć w szczególności zdarzenia, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub 

powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla nabywców Akcji Oferowanych. W tym przypadku informacja 
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o zawieszeniu Oferty zostanie podana w formie aneksu do Prospektu, w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie. 

Aneks ten będzie podany do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. 

Inwestorzy będą mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów poprzez złożenie stosownego 

oświadczenia w terminie nie dłuższym, niż 2 dni od dnia udostępnienia aneksu do Prospektu lub w terminie 

dłuższym, o ile zostanie to wskazane w aneksie. Zwrot uiszczonych wpłat zostanie dokonany w ciągu 14 dni 

od dnia udostępnienia aneksu. 

Decyzja w przedmiocie zawieszenia Oferty może zostać podjęta bez jednoczesnego wskazania nowych 

terminów Oferty, które mogą zostać ustalone w terminie późniejszym i przekazane do publicznej wiadomości 

w formie komunikatu aktualizującego zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie. 

W związku z możliwością zawieszenia Oferty, potencjalni Inwestorzy ponoszą ryzyko inwestycyjne, 

związane z decyzją inwestycyjną dotyczącą papierów wartościowych. 

 Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od Oferty  2.3.3.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent oraz Akcjonariusze Sprzedający, w porozumieniu mogą 

odwołać Ofertę w całości, bez podawania przyczyn.  

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Akcjonariusze Sprzedający, mogą odwołać Ofertę w części 

dotyczącej Akcji Sprzedawanych. W przypadku podjęcia decyzji o odwołaniu Oferty w części dotyczącej 

Akcji Sprzedawanych, Emitent w porozumieniu z Akcjonariuszami Sprzedającymi, podejmie decyzję 

o odwołaniu Oferty. 

W przypadku podjęcia decyzji o odwołaniu Oferty w całości, stosowna informacja zostanie podana przez 

Emitenta do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu w trybie art. 49 ust. 1b Ustawy o Ofercie.  

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent oraz Akcjonariusze Sprzedający mogą odstąpić od 

przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych oraz Nowych Akcji, jedynie 

z ważnych powodów.  

Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności: (i) nagłe lub nieprzewidziane zmiany w sytuacji 

ekonomiczno-politycznej w Polsce lub w innym kraju, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na rynki 

finansowe, gospodarkę Polski, Ofertę lub na działalność Grupy (np. zamachy terrorystyczne, wojny, 

katastrofy, powodzie); (ii) nagłe i nieprzewidziane zmiany lub wydarzenia o innym charakterze niż wskazane 

w punkcie (i) powyżej, mogące mieć istotny negatywny wpływ na działalność Emitenta lub mogące 

skutkować poniesieniem przez Emitenta istotnej szkody lub istotnym zakłóceniem jego działalności; (iii) 

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

(iv) zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW lub na innych rynkach 

giełdowych w przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę; (v) gdy wynik procesu 

budowy Księgi Popytu lub zapisów okaże się niesatysfakcjonujący dla Emitenta, tj. nie będzie gwarantował 

pozyskania wysokiej jakości inwestorów lub nie będzie gwarantował odpowiedniego poziomu płynności 

notowań na rynku wtórnym lub gdy wystąpi ryzyko niespełnienia warunków wprowadzanych akcji do obrotu 

na rynku regulowanym; (vi) nagłe i nieprzewidziane zmiany mające bezpośredni, istotny i negatywny wpływ 

na funkcjonowanie Emitenta; lub (vii) wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy pomiędzy Emitentem 

a Oferującym o oferowanie Akcji Oferowanych.  

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty, stosowna informacja zostanie podana przez Emitenta 
do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu, w trybie art. 49 ust. 1b Ustawy o Ofercie. 

Odstąpienie przez Emitenta oraz Akcjonariuszy Sprzedających od przeprowadzenia Oferty będzie 

równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku 

podstawowym lub równoległym) GPW. 

Emitent wskazuje, że inwestorzy którzy decydują się na dokonanie inwestycji w Akcje Oferowane ponoszą 

ryzyko związane z możliwością odstąpienia od przeprowadzenia lub odwołania przez Emitenta Oferty, czego 

konsekwencją byłby brak możliwości nabycia przez inwestorów Akcji Oferowanych, mimo zaangażowania 
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czasu i środków w podjęcie decyzji inwestycyjnej, oraz potencjalne zamrożenie, przez okres wskazany 

powyżej, środków wpłaconych na pokrycie Akcji Oferowanych. 

 Ryzyko związane ze złożeniem błędnego zapisu i brakiem terminowej wpłaty na Akcje 2.3.4.

Oferowane 

Inwestor powinien zdawać sobie sprawę, że ponosi on wszelkie skutki niewłaściwego wypełnienia 

formularza zapisu na Akcje Oferowane. Zapis, który pomija jakikolwiek z wymaganych elementów, może 

zostać uznany za nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną 

uznane za nieważne. Brak wpłaty w terminie określonym w Prospekcie powoduje nieważność całego zapisu. 

W przypadku niepełnej wpłaty zapis jest ważny z zastrzeżeniem, że w trakcie dokonywania przydziału Akcji 

Oferowanych, podstawą do przydziału będzie liczba Akcji Oferowanych, za które została dokonana wpłata. 

Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. 

 Ryzyko związane z odmową rejestracji akcji i PDA w KDPW, niedopuszczeniem lub 2.3.5.

niewprowadzeniem Akcji Wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym 

Spełnienie przez Emitenta warunków dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Wprowadzanych oraz PDA do 

obrotu giełdowego oceniane jest przez Zarząd GPW na podstawie złożonych odpowiednich wniosków.  

Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego wymaga podjęcia przez Zarząd KDPW uchwały o zarejestrowaniu 

akcji w KDPW i nadania im kodu ISIN oraz podjęcia przez Zarząd GPW uchwały o dopuszczeniu i uchwały 

o wprowadzeniu do obrotu giełdowego. 

Rejestracja Akcji Wprowadzanych i praw do akcji w KDPW następuje w związku z zawarciem przez Emitenta 
z KDPW umowy o uczestnictwo. Zgodnie z § 18 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
umowa o uczestnictwo jest zawarta z upływem 2 tygodni od złożenia KDPW wniosku o jej zawarcie, jeżeli 
podmiot ubiegający się o zawarcie umowy spełnia warunki uczestnictwa określone w przepisach prawa i 
Regulaminu KDPW, a wniosek i załączone do niego dokumenty spełniają warunki formalne określone w ww. 
Regulaminie. Emitent dochowa należytej staranności aby spełnić warunki uczestnictwa w KDPW oraz by 
załączone do wniosku o rejestrację akcji i PDA dokumenty spełniały warunki formalne. Należy jednak mieć 
na względzie, że w przypadku gdy w ocenie Zarządu KDPW Emitent nie spełni opisanych wyżej warunków, 
KDPW może odmówić rejestracji akcji lub PDA. W takiej sytuacji Emitent nie będzie mógł ubiegać się o 
wprowadzenie ich do obrotu giełdowego. Ponadto ewentualne przedłużenie się postępowania przed KDPW 
czy GPW, w szczególności z winy leżącej po stronie Emitenta, może spowodować opóźnienia we 
wprowadzeniu Akcji Wprowadzanych do obrotu giełdowego. 

Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego na rynku oficjalnych notowań giełdowych (rynek podstawowy 

GPW) wymaga spełnienia warunków dopuszczenia do obrotu określonych w Rozporządzeniu o Rynku 

Oficjalnych Notowań oraz w Regulaminie GPW, w tym wymogów dotyczących minimalnej liczby akcji 

w wolnym obrocie. 

Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu GPW, instrumenty finansowe mogą zostać 

dopuszczone do obrotu na GPW, jeżeli spełniają następujące warunki: 

 został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru 

albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu 

przepisów Ustawy o Ofercie została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że 

sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest 

wymagane; 

 ich zbywalność nie jest ograniczona; 

 w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. 

W przypadku dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji powinny one spełniać dodatkowo następujące 

warunki: 

 iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy 

określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 60.000.000 PLN 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

  

 
    37 

albo równowartość w złotych co najmniej 15.000.000 EUR, zaś w przypadku emitenta, którego akcje 

co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio 

złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku 

regulowanym lub w organizowanym przez Giełdę alternatywnym systemie obrotu – co najmniej 

48.000.000 PLN albo równowartość w złotych co najmniej 12.000.000 EUR; 

 w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na 

walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: 

(a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz 

(b) 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co 

najmniej 4.000.000 PLN albo równowartości w złotych równej co najmniej 1.000.000 EUR, 

liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej. 

Na podstawie § 2 Rozporządzenia o Rynku Oficjalnych Notowań, spółki prowadzące rynki oficjalnych 

notowań giełdowych powinny zapewnić, aby dopuszczone do obrotu na tym rynku były wyłącznie akcje, 

które spełniają łącznie następujące warunki: 

 zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; 

 ich zbywalność nie jest ograniczona; 

 wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki 

prowadzącej rynek oficjalnych notowań giełdowych; 

 iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy określenie 

tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą równowartość w złotych co najmniej 

1.000.000 EUR; 

 w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność 

obrotu tymi akcjami, która jest zapewniona, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada 

nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się: (a) co najmniej 25% 

akcji spółki objętych wnioskiem; lub (b) co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej 

równowartość w złotych co najmniej 17.000.000 EUR, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny 

sprzedaży akcji, a szczególnie uzasadnionych przypadkach – według prognozowanej ceny rynkowej. 

Pomimo niespełnienia warunku rozproszenia, akcje mogą zostać dopuszczone do obrotu, jeżeli: 

 co najmniej 25% akcji tego samego emitenta, objętych wnioskiem i akcji będących przedmiotem 

obrotu na tym rynku, znajduje się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 

5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu; lub 

 liczba akcji objętych wnioskiem oraz akcji będących przedmiotem obrotu, a także sposób 

przeprowadzenia ich subskrypcji lub sprzedaży pozwala uznać, że obrót tymi akcjami na rynku 

oficjalnych notowań uzyska wielkość zapewniającą płynność; lub 

 rozproszenie akcji zostało osiągnięte w jednym lub większej liczbie państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, w których akcje te są już notowane na rynku oficjalnych notowań. 

Zarząd Giełdy może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego uzasadniając 

swą decyzję. W terminie pięciu dni sesyjnych od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenia 

instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, Spółka może złożyć odwołanie od tej decyzji do Rady 

Giełdy, która jest zobowiązana rozpoznać odwołanie w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Ponowny 

wniosek o dopuszczenie tych samych instrumentów finansowych do obrotu giełdowego może zostać złożony 

najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia uchwały odmawiającej ich dopuszczenia do obrotu 

giełdowego, a w przypadku złożenia odwołania, od daty doręczenia ponownej uchwały odmownej. 

Zamiarem Emitenta jest dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Wprowadzanych i PDA do obrotu na rynku 

oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW (rynek podstawowy). Spółka dołoży wszelkich 
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starań, aby Akcje Wprowadzane i PDA dopuścić i wprowadzić do obrotu na GPW w możliwie najkrótszym 

terminie. 

W ocenie Spółki na Datę Prospektu spełnione są warunki dopuszczenia Akcji Wprowadzanych do obrotu na 

rynku podstawowym oraz równoległym GPW, tj. warunki dot. kapitalizacji i rozproszenia, jednakże Spółka 

nie jest w stanie zagwarantować dopuszczenia Akcji Wprowadzanych do obrotu na którymkolwiek z ww. 

rynków GPW.  

W przypadku nabycia wszystkich Nowych Akcji i co najmniej 1.092.500 Akcji Sprzedawanych, zostaną 

spełnione wymogi dopuszczenia akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW, natomiast w przypadku 

nabycia wszystkich Nowych Akcji i co najmniej 393.500 Akcji Sprzedawanych, zostaną spełnione wymogi 

dopuszczenia akcji na rynku równoległym GPW, określone Rozporządzeniem o Rynku Oficjalnych Notowań 

oraz w Regulaminie GPW, w zakresie kapitalizacji, jak i rozproszenia. 

 Ryzyko uchylenia uchwały zarządu Giełdy o dopuszczeniu papierów wartościowych do 2.3.6.

obrotu giełdowego 

Zgodnie z § 11 Regulaminu GPW Zarząd Giełdy może uchylić uchwałę o dopuszczeniu Akcji 

Wprowadzanych do obrotu giełdowego, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złożony 

wniosek o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego. 

Spółka zamierza podjąć wszelkie działania mające na celu wprowadzenie Akcji Wprowadzanych do obrotu 

giełdowego – niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które to umożliwią. 

 Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań 2.3.7.

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku 

regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca rynek regulowany, na żądanie KNF, 

wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań wskazanymi przez KNF 

papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, na okres nie dłuższy niż 10 dni.  

Emitent nie może zagwarantować, że dopuszczenie Akcji Wprowadzanych do obrotu na GPW lub 

rozpoczęcie notowań Akcji Wprowadzanych na GPW nie zostanie wstrzymane. 

 Ryzyko zawieszenia obrotu Prawami do Akcji, Akcjami Wprowadzanymi lub 2.3.8.

wykluczenia ww. z obrotu  

Zgodnie z § 30 Regulaminu GPW, zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres 

do trzech miesięcy na wniosek Emitenta lub w sytuacji, gdy zarząd GPW uzna, że takiego zawieszenia 

wymaga interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu lub też w przypadku naruszenia przez Spółkę 

przepisów obowiązujących na GPW, w szczególności postanowień Regulaminu GPW. 

Ponadto, w przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami 

finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów 

inwestorów, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub 

instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc. GPW może także, na wniosek Emitenta, zawiesić obrót 

danymi papierami wartościowymi lub powiązanymi z nimi instrumentami pochodnymi w celu zapewnienia 

inwestorom powszechnego i równego dostępu do informacji. GPW może także podjąć decyzję 

o zawieszeniu papierów wartościowych Emitenta, w przypadku gdyby instrumenty te przestały spełniać 

warunki obowiązujące na rynku regulowanym, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia 

interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. 

W okresie ewentualnego zawieszenia obrotu Akcjami Wprowadzanymi Emitenta inwestor nie będzie mógł 

kupować ani sprzedawać akcji Emitenta na GPW. Spółka nie może zagwarantować, że obrót Akcjami 

Wprowadzanymi nie zostanie nigdy zawieszony. 

Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego w przypadku: (i) gdy ich zbywalność stała 

się ograniczona, (ii) KNF zgłosiła takie żądanie zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, (iii) zniesienia ich 

dematerializacji lub (iv) wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. 
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Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu na GPW: (i) jeżeli przestały spełniać inne niż 

ograniczenie zbywalności warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, (ii) jeżeli Emitent 

uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW, (iii) na wniosek Emitenta, (iv) wskutek ogłoszenia 

upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku 

środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, (v) jeżeli uzna, że wymaga tego 

interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, (vi) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym 

podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, (vii) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych 

transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym, (viii) wskutek podjęcia przez Emitenta 

działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa lub (ix) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 

Ponadto, KNF może na podstawie art. 96 Ustawy o Ofercie, w przypadku gdy emitent lub sprzedający nie 

wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki lub nakazy z Ustawy o Ofercie wymienione enumeratywnie 

w ust. 1 tego przepisu bądź postępuje wbrew wskazanym tam obowiązkom: (i) wydać decyzję 

o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku 

regulowanym, albo (ii) nałożyć, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN, albo (iii) zastosować obie 

sankcje łącznie.  

Emitent nie może zagwarantować, że żadne z powyższych okoliczności nie wystąpią w przyszłości. 

 Ryzyko zaskarżenia uchwał w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na 2.3.9.

rynku regulowanym oraz o zmianie statutu Spółki 

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes 

Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego 

przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały, a w przypadku jej sprzeczności z ustawą – w drodze 

powództwa o stwierdzenie jej nieważności. Emitent podejmuje wszelkie należne starania ku temu, aby 

uchwały nie były sprzeczne ze Statutem, bądź dobrymi obyczajami i aby nie godziły w interes Spółki. Według 

najlepszej wiedzy Zarządu, uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 

2016 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, upoważnienia do 

zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych i dematerializacji akcji serii B, uchwała 

nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, dotyczące ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym akcji serii B oraz C, oraz uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 

2 września 2016 roku w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji 

serii A2, nie zostały zaskarżone w drodze powództwa o ich uchylenie lub stwierdzenie nieważności, ani nie 

istnieją podstawy dla takiego powództwa. Ponadto żaden z akcjonariuszy Emitenta obecnych na Walnym 

Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu odnośnie podjętych uchwał. 

 Ryzyko naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub ubieganiem się 2.3.10.

o dopuszczenie papierów wartościowych 

Zgodnie z postanowieniami art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia (lub uzasadnionego 

podejrzenia naruszenia) przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, 

dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub inne 

podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta albo 

uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: (i) nakazać wstrzymanie oferty 

publicznej, subskrypcji lub sprzedaży lub przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż dziesięć dni 

roboczych, (ii) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej 

prowadzenia, (iii) opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku 

z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.  

KNF może zastosować środki, o których mowa w punktach (ii) i (iii) powyżej, wielokrotnie w stosunku do 

danej oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży. 

W przypadku naruszenia (lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia) przepisów prawa w związku z ofertą 

publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty, oraz niestosowania się do 
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środków zawartych w punktach (i) oraz (ii) powyżej, KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do 

wysokości 5.000.000 PLN. 

Zgodnie z postanowieniami art. 17 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia (lub uzasadnionego 

podejrzenia naruszenia) przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów 

wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub 

inne podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie 

naruszenie może nastąpić, KNF może: (i) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub 

wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż dziesięć 

dni roboczych, (ii) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do 

obrotu na rynku regulowanym, (iii) opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem 

działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym. 

KNF może zastosować środki opisane w ostatnich punktach (ii) i (iii) powyżej wielokrotnie w stosunku do 

danego ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

W przypadku naruszenia (lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia) przepisów prawa w związku 

z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym oraz 

niestosowania się do środków zawartych w punktach (i) oraz (ii) powyżej KNF może nałożyć na emitenta 

karę pieniężną do wysokości 5.000.000 PLN. 

KNF może zastosować powyższe środki także w przypadku gdy: 

 dana oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie 

tej oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący 

sposób naruszałyby interesy inwestorów, 

 istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 

emitenta, 

 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 

 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. 

Spółka nie może przewidzieć, czy wystąpią w przyszłości jakiekolwiek z okoliczności, na podstawie których 

KNF może zakazać lub wstrzymać Ofertę papierów wartościowych oferowanych na podstawie niniejszego 

Prospektu albo ubieganie się o dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych, o których dopuszczenie do 

obrotu na rynku regulowanym Spółka ubiega się na podstawie Prospektu. 

 Ryzyko naruszenia przepisów prawa dotyczących prowadzenia akcji promocyjnej 2.3.11.

Ustawa o Ofercie określa zasady prowadzenia przez Emitenta akcji promocyjnej w związku z Ofertą. Jednym 

z wymogów przewidzianych przepisami ww. ustawy jest zamieszczenie w treści wszystkich materiałów 

promocyjnych wskazania: (i) że mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy, (ii) że został lub 

zostanie opublikowany prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne, chyba że zgodnie z Ustawą 

o Ofercie nie jest wymagane udostępnienie tego rodzaju dokumentu do publicznej wiadomości, (iii) miejsca, 

w których prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne są lub będą dostępne, chyba że zgodnie 

z Ustawą o Ofercie nie jest wymagane udostępnienie tego rodzaju dokumentu do publicznej wiadomości. 

Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być zgodne z informacjami zamieszczonymi 

w prospekcie emisyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości albo z informacjami, które powinny być 

zamieszczone w prospekcie emisyjnym na podstawie przepisów prawa, gdy prospekt emisyjny jeszcze nie 

został udostępniony do publicznej wiadomości, jak również nie mogą wprowadzać inwestorów w błąd co do 

sytuacji Emitenta i oceny papierów wartościowych. 
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W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych obowiązków wynikających z art. 53 ust. 3-7 lub 9 Ustawy 

o Ofercie KNF może: (i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia 

na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości, lub (ii) zakazać 

prowadzenia akcji promocyjnej lub (iii) opublikować na koszt emitenta lub sprzedającego, informację 

o prowadzeniu akcji promocyjnej niezgodnie z prawem, wskazując naruszenia prawa. Ponadto, jeżeli KNF 

stwierdzi naruszenie obowiązków wynikających z regulacji dotyczących zasad prowadzenia akcji 

promocyjnej, KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN. W przypadku 

niestosowania się przez emitenta do środków określonych w punkcie (i) lub (ii) powyżej, KNF może również 

nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 5.000.000 PLN. 

W przypadku rażącego naruszenia powyższych regulacji KNF może także nałożyć karę pieniężną do 

wysokości 1.000.000 PLN na osobę działającą w imieniu lub na zlecenie emitenta przy dokonywaniu 

czynności związanych z ofertą publiczną lub akcją promocyjną. 

 Ryzyko ograniczonej płynności i znacznych wahań ceny akcji  2.3.12.

Część spółek notowanych na GPW charakteryzuje się niską liczbą akcji pozostających w wolnym obrocie. 

Płynność obrotu akcjami również może być ograniczona, co może spowodować, że inwestorzy nie będą 

mogli sprzedać swoich akcji i w konsekwencji utracić część lub całość dochodów z inwestycji w te papiery 

wartościowe. Ponadto, cena akcji Spółki, jak i wolumen obrotów, zależnie od zleceń kupna i sprzedaży, 

może podlegać znacznym wahaniom.  

W związku z powyższym, inwestorzy powinni wziąć pod uwagę okresową niemożność lub ograniczoną 

możliwość zbywania akcji, bądź ograniczenie w zbywaniu tych akcji po satysfakcjonującej cenie.  

 Ryzyko wysokiej redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych 2.3.13.

Jeżeli na podstawie zapisów na Akcje Oferowane złożonych przez inwestorów w ramach Transzy 

Inwestorów Indywidualnych łączna liczba Akcji Oferowanych objętych zapisami będzie wyższa niż łączna 

liczba tych akcji oferowana w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych, dokonana zostanie 

proporcjonalna redukcja zapisów złożonych przez inwestorów. W wyniku powyższego inwestorzy mogą 

nabyć mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż liczba akcji objętych ich zapisem. Wszelkie środki podlegające 

zwrotowi w wyniku redukcji zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowania. 

 Ryzyko związane z wahaniami kursów walut ponoszone przez zagranicznych 2.3.14.

akcjonariuszy Spółki  

Walutą notowań akcji Emitenta jest polski złoty. Ponadto, wszelkie płatności związane z Akcjami Spółki, 

w tym kwoty wypłacane z tytułu dywidendy oraz cena sprzedaży tych akcji na rynku regulowanym będą 

dokonywane w polskich złotych. W związku z powyższym, deprecjacja złotego wobec walut obcych może 

w negatywny sposób wpłynąć na równowartość w walutach obcych kwot wypłaty w związku 

z akcjami Emitenta. 

 Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF 2.3.15.

KNF może odmówić zatwierdzenia aneksu do Prospektu w przypadku gdy nie będzie on odpowiadał pod 

względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach Ustawy o Ofercie.  

W razie odmowy zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF stosuje odpowiednio środki przewidziane 

w art. 16 lub 17 Ustawy o Ofercie tj. może: 

 nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej 

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

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

 opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu 

w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą; 
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 nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do 

obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; 

 zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na 

rynku regulowanym; 

 opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku 

z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na 

rynku regulowanym. 

W przypadku odmowy zatwierdzenia aneksu przez KNF nie wywoła on jakichkolwiek skutków wobec 

inwestorów. 

 Ryzyko, że posiadacze Akcji w niektórych jurysdykcjach mogą podlegać ograniczeniom 2.3.16.

w zakresie wykonania praw poboru w ramach emisji realizowanych w przyszłości  

W przypadku podwyższania kapitału zakładowego Emitenta, akcjonariuszom Emitenta będzie przysługiwać 

prawo poboru akcji nowej emisji, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, o ile uchwała Walnego 

Zgromadzenia nie pozbawi dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w całości. W zakresie, w jakim 

prawo poboru przysługiwałoby akcjonariuszom Emitenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, tacy 

akcjonariusze mogą nie mieć możliwości wykonania prawa poboru, chyba że zostałoby złożone 

oświadczenie o rejestracji zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub taka rejestracja 

nie byłaby wymagana na podstawie jednego z wyjątków od obowiązku rejestracji. Akcjonariusze Emitenta 

w innych jurysdykcjach mogą również podlegać ograniczeniom w wykonaniu przez nich prawa poboru. 

Emitent nie może zapewnić, że w przyszłości dokona rejestracji jakichkolwiek Akcji lub innych papierów 

wartościowych zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub zgodnie z przepisami 

jakiejkolwiek innej jurysdykcji poza Polską. W wypadku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, 

akcjonariusze Emitenta, którzy nie będą mogli zgodnie z przepisami państwa swojej siedziby wykonać 

ewentualnego prawa poboru, muszą liczyć się z możliwością rozwodnienia ich udziału w kapitale 

zakładowym Emitenta. Ponadto, chociaż w niektórych jurysdykcjach akcjonariusze, którzy są pozbawieni 

możliwości wykonania lub zbycia praw poboru, są uprawnieni do rekompensaty odpowiadającej wartości 

tych praw, w Polsce nie obowiązuje takie uprawnienie, co oznacza, że posiadacze Akcji muszą liczyć się 

z tym, że nie otrzymają żadnej rekompensaty w związku z brakiem możliwości zbycia lub wykonania 

prawa poboru.  

 Ryzyko związane z publikowaniem raportów dotyczących Emitenta lub zmianą 2.3.17.

rekomendacji analityków na negatywną  

Raporty dotyczące Emitenta publikowane przez analityków giełdowych mają wpływ na kurs notowań 

i płynność Akcji Wprowadzanych. Jeżeli żaden analityk giełdowy nie uwzględni Emitenta i nie opublikuje 

raportu na jego temat, kurs notowań i płynność Akcji Wprowadzanych może ulec znaczącemu obniżeniu. 

Ponadto, jeżeli jeden lub większa liczba analityków giełdowych przestanie uwzględniać Emitenta lub 

regularnie publikować raporty dotyczące Emitenta, może spaść zainteresowanie Emitentem na rynku 

kapitałowym, co z kolei może powodować spadek kursu notowań i płynności Akcji Wprowadzanych. Jeżeli 

jeden lub większa liczba analityków giełdowych zmieni swoje rekomendacje na negatywne, kurs notowań 

Akcji Wprowadzanych może ulec znaczącemu spadkowi.  

Inwestorzy powinni dokładnie rozważyć czy inwestycja w akcje Emitenta jest dla nich odpowiednia w świetle 

czynników ryzyka opisanych powyżej oraz informacji zawartych w niniejszym dokumencie, swojej sytuacji 

osobistej oraz dostępnych im zasobów finansowych. 

 Ryzyko zawiązane z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków informacyjnych i 2.3.18.

możliwością nałożenia przez KNF sankcji administracyjnych na Spółkę   

Zgodnie z art. 96  ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadku gdy emitent lub sprzedający lub podmiot ubiegający 
się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku 
regulowanym: 
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1) nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 15a ust. 4 i 5, art. 20, art. 24 
ust. 1 i 3, art. 37 ust. 3 i 4, art. 38 ust. 4-6, art. 38a ust. 2-4, art. 38b ust. 7-9, art. 39 ust. 1-2a, art. 40, art. 41 
ust. 1, 3, ust. 8 zdanie drugie i ust. 9, art. 44 ust. 1, art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 3 i 5, art. 48, art. 50, art. 
51a ust. 3 zdanie drugie i ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56-56c w zakresie informacji poufnych i 
bieżących, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 59 w zakresie informacji poufnych i bieżących, art. 62 ust. 2, 6 i 8, art. 
66 i art. 70 pkt 2 i 3, 

2) nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki wynikające z: 

a) art. 38 ust. 7 w związku z art. 47 ust. 3, art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym 
informacji przez odesłanie, art. 50, art. 51a ust. 3 zdanie drugie i ust. 4 i art. 52, 

b) art. 38a ust. 5 w związku z art. 47 ust. 3, art. 50, art. 51a ust. 3 zdanie drugie i ust. 4 i art. 52, 

c) art. 38b ust. 10 w związku z art. 47 ust. 3, art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum 
informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50 i art. 52, 

d) art. 39 ust. 3 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji 
przez odesłanie i art. 50, 

e) art. 41 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 2, art. 47 ust. 1, 2 i 5, art. 48 w zakresie zamieszczania w 
memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie i art. 50, 

3) nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art. 26 ust. 5 i 7, 
art. 27, art. 29-31 i art. 33 Rozporządzenia 809/2004, 

4) udostępnia prospekt emisyjny w postaci drukowanej niezgodnie z art. 47 ust. 2, 

5) wbrew obowiązkowi, wynikającemu z art. 38 ust. 7 w związku z art. 51 ust. 1, art. 38a ust. 5 w związku z 
art. 51 ust. 1, art. 38b ust. 10 w związku z art. 51 ust. 1, oraz obowiązkowi, o którym mowa w art. 51 ust. 1, 
nie przekazuje w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, 

6) wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 38 ust. 7 w związku z art. 51 ust. 5, art. 38a ust. 5 w związku z 
art. 51 ust. 5, i z art. 38b ust. 10 w związku z art. 51 ust. 5, oraz obowiązkowi, o którym mowa w art. 41 ust. 4 
i art. 51 ust. 5, nie udostępnia do publicznej wiadomości w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub 
memorandum informacyjnego 

- Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów 

wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 PLN, 

albo zastosować obie sankcje łącznie. 

Zgodnie z art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie w przypadku gdy: 

1) emitent, sprzedający lub inne podmioty uczestniczące w ofercie publicznej, subskrypcji lub sprzedaży w 
imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego nie wykonują albo nienależycie wykonują nakaz, o 
którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, albo naruszają zakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, 

2) emitent lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta nie wykonują albo nienależycie 
wykonują nakaz, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, albo naruszają zakaz, o którym mowa w art. 17 ust. 1 
pkt 2, 

3) emitent, sprzedający lub inne osoby i podmioty, za pośrednictwem których emitent lub sprzedający 
prowadzą akcję promocyjną, nie wykonują albo nienależycie wykonują nakaz, o którym mowa w art. 53 ust. 
12 pkt 1, albo naruszają zakaz, o którym mowa w art. 53 ust. 12 pkt 2, 

4) emitent, sprzedający lub inne podmioty działające w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego 
naruszają zakaz, o którym mowa w art. 53 ust. 10 pkt 1 

- Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 PLN. 

Zgodnie z art. 96 ust. 1c Ustawy o Ofercie w przypadku gdy emitent lub sprzedający prowadzi akcję 
promocyjną z naruszeniem art. 53 ust. 3-7 lub 9 Ustawy o Ofercie Komisja może nałożyć karę pieniężną do 
wysokości 1.000.000 PLN. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/67495426#art%2822%29ust%287%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/67495426#art%2826%29ust%287%29
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Zgodnie z art. 96 ust. 1 e Ustawy o Ofercie jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje 
obowiązki, o których mowa w art. 56-56c Ustawy o Ofercie w zakresie informacji okresowych, art. 59 Ustawy 
o Ofercie w zakresie informacji okresowych, art. 63 i art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie, Komisja może wydać 
decyzję o wykluczeniu, na czas określony albo bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku 
regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 PLN albo kwoty stanowiącej 
równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu 
finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5.000.000 PLN, 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 art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie, zamiast kary, o której 
mowa w ust. 1e (wskazanej powyżej), Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty 
osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

W przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 1e (wskazanym powyżej), stanowi kwota 
całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu emitenta ujawniona w ostatnim zbadanym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

W przypadku określonym w art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie (gdy emitent, sprzedający lub podmiot 
ubiegający się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu 
na rynku regulowanym nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 
Ustawy o Ofercie), Komisja może nałożyć karę pieniężną do  wysokości 100.000 PLN.  

W sytuacji, gdy emitent nie dopełnia określonych obowiązków wymienionych w art. 157 i 158 oraz 160 
Ustawy o obrocie, KNF może nałożyć na podmiot, który nie wykonuje obowiązków określonych we w/w 
przepisach lub wykonuje je nienależycie, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN albo może wydać 
decyzję o wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym, albo wydać decyzję o wykluczeniu, na czas 
określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, nakładając 
jednocześnie karę pieniężną w wysokości do 1.000.000 PLN. 

Ponadto, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MAR, na Emitenta oraz osoby zasiadające w 

organach Spółki w przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru (KNF) naruszeń związanych m.in. z: a) 

wykorzystaniem, bezprawnym ujawnieniem informacji poufnych lub manipulacją, b) obowiązkiem podawania 

informacji poufnych do wiadomości publicznej, c) obowiązkiem sporządzenia listy osób mających dostęp do 

informacji poufnych, d) obowiązkami informowania o transakcjach przez osoby pełniące obowiązki 

zarządcze oraz dokonywaniem transakcji w okresach zamkniętych – mogą zostać nałożone sankcje 

administracyjne, w tym pieniężne, których maksymalny wymiar dla osób prawnych wynosi równowartość 

15.000.000 EUR na dzień 2.07.2014 r. lub 15% całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie 

ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a dla osób fizycznych - 

równowartość 5.000.000 EUR na dzień 2.07.2014 r.  

Inwestorzy nabywający Akcje Emitenta powinni także mieć na uwadze wymóg przestrzegania zasad 

i obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych przez Ustawę o Ofercie, Ustawę o Obrocie 

oraz Rozporządzenie MAR. Istnieje ryzyko, że inwestorzy mogą nie przestrzegać lub nieprawidłowo 

wykonywać obowiązki wynikające z ww. przepisów prawa, wobec czego muszą się liczyć z możliwością 

nałożenia na nich sankcji za nieprzestrzeganie tych obowiązków, wynikających z ww. aktów prawnych.  

W szczególności zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze 

decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN m.in. na każdego kto:  

a) nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 Ustawy o 
Ofercie, 

b) przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 
72-74 Ustawy o Ofercie,  

c) nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie,  

d) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie 
obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie,  



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

  

 
    45 

e) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w 
art. 74 ust. 2 lub 5 lub w art. 90a ust. 1 Ustawy o Ofercie,  

f) wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie, w określonym w nim terminie nie 
wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień 
dotyczących jego treści,  

g) nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3 Ustawy 
o Ofercie,  

h) w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie, proponuje cenę niższą 
niż określona na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie.  

i) bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt. 1 lub 3 albo 
art. 88a Ustawy o Ofercie, 

j)  dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy o Ofercie, 

k) nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie, 

l) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie nie udostępnia dokumentów 
rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, 

m) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy o Ofercie, 

n) dopuszcza się czynu określonego w art. 97 ust. 1 pkt 1-11a Ustawy o Ofercie, działając w imieniu lub 
w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

Kara pieniężna we wskazanej wyżej wysokości może zostać nałożona odrębnie za każdy z określonych 

powyżej czynów. 

Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie, na każdego kto nie dokonuje w terminie 

zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 – 69b Ustawy o Ofercie, lub dokonuje takiego zawiadomienia z 

naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć karę 

pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN w przypadku osób fizycznych oraz do wysokości 5.000.000 PLN 

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

zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5.000.000 PLN w przypadku 

innych podmiotów.  

Kara pieniężna w tej wysokości może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych w art. 69 – 

69b Ustawy o Ofercie. 

W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku naruszenia, 

o którym mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, przez podmiot niedokonujący zawiadomienia, o którym 

mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie, lub dokonujący takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków 

określonych w tych przepisach, zamiast kary, o której mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, Komisja 

Nadzoru Finansowego może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub 

unikniętej straty. W przypadku gdy podmiot jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w art. 97 ust. 1a pkt 2 Ustawy o 

Ofercie, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu emitenta ujawniona w ostatnim 

zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

 Ryzyko braku zagwarantowania wypłaty dywidendy oraz braku polityki dywidendy 2.3.19.

Maksymalna kwota, która może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy jest równa zyskowi 

za ostatni rok obrotowy wraz z niepodzielonymi zyskami z lat ubiegłych oraz kwotami przeniesionymi 

z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych i rezerwowych, pomniejszonemu o niepokryte straty, akcje 

własne oraz inne kwoty, które powinny zostać przeznaczone na kapitał zapasowy lub rezerwowy.  

Zgodnie z wymienionymi powyżej składnikami kwoty, która może zostać przeznaczona do podziału, 

kluczową rolę odgrywają zyski Emitenta. Pomimo dołożenia należytej staranności i podjęcia wszelkich 

możliwych działań, Emitent może nie osiągnąć wyniku finansowego pozwalającego na wypłacenie 

dywidendy bądź wypłacenie jej w wysokości oczekiwanej przez Inwestorów. 
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Ponadto uchwała o wypłacie dywidendy jest podejmowana bezwzględną większością głosów. Z uwagi, iż  po 

przeprowadzeniu Oferty większościowym akcjonariuszem pozostanie Artifex Mundi Investments istnieje 

ryzyko związane z brakiem polityki dywidendy w Spółce, wobec czego mniejszościowi akcjonariusze mogą 

nie dysponować odpowiednią liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu, aby przegłosować projekty uchwał 

inne niż proponowane przez większościowego akcjonariusza. Taka struktura akcjonariatu może wpływać na 

podejmowanie uchwał w Spółce w zakresie wypłaty bądź braku wypłaty dywidendy. W związku z 

powyższym, brak ustalonej polityki dywidendy może powodować dowolność decyzyjną akcjonariusza 

większościowego co do wypłaty dywidendy, co dla inwestorów może oznaczać brak pewności dotyczącej 

wypłaty zysku. 

 Ryzyko związane ze stanowiskiem Zarządu GPW z dnia 12 września 2006 r. w sprawie 2.3.20.

szczególnych warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego 

niektórych instrumentów finansowych 

W związku ze stanowiskiem Zarządu GPW z dnia 12 września 2006 r. w sprawie szczególnych warunków 

dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych, zgodnie z którym 

decyzje w sprawach wniosków emitentów o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 

jednocześnie praw do akcji nowej emisji oraz akcji już istniejących podejmowane są po analizie obejmującej 

w szczególności wielkość i strukturę oferty, strukturę własności, ewentualne umowne zakazy sprzedaży oraz 

inne okoliczności związane z wnioskiem. Dalej w ww. stanowisku Zarząd GPW wskazuje, że „spółki 

planujące jednoczesne notowanie praw do akcji nowej emisji z akcjami już istniejącymi, powinny liczyć się z 

możliwością dopuszczenia takich akcji nie wcześniej niż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i 

ich asymilacji z akcjami nowej emisji, jeżeli będą za tym przemawiać szczególne okoliczności określone 

powyżej”. Inwestorzy muszą więc liczyć się z możliwością dopuszczenia Akcji Sprzedawanych nie wcześniej 

niż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Nowych Akcji (a także 

rejestracji Akcji Sprzedawanych w KDPW i ich asymilacji z Nowymi Akcjami). W związku z powyższym 

zwracamy uwagę, że może się okazać, iż obrót na GPW nabytymi Akcjami Sprzedawanymi będzie możliwy 

dopiero po wystąpieniu ww. zdarzeń. Tym samym inwestorzy, którzy nabyli Akcje Sprzedawane, mogą nie 

mieć możliwości obracania tymi akcjami jednocześnie z PDA.  

 Ryzyko związane z nabywaniem i notowaniem Praw do Akcji 2.3.21.

W sytuacji niedojścia do skutku emisji Nowych Akcji, w przypadku uprawomocnienia się postanowienia sądu 

rejestrowego o odmowie zarejestrowania kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji, posiadacz 

PDA otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na rachunku 

inwestora oraz ceny emisyjnej Nowych Akcji. Dla inwestorów, którzy nabędą PDA na GPW, może to 

oznaczać poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacą oni na rynku wtórnym za PDA będzie wyższa 

od ceny emisyjnej Nowych Akcji. 
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 EMITENT I JEGO DZIAŁALNOŚĆ 3.

 INFORMACJE O EMITENCIE 3.1.

 Wprowadzenie 3.1.1.

(i) Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 

Nazwa (firma) Emitenta: „Artifex Mundi Spółka Akcyjna” 

(ii) Nazwa skrócona Emitenta: „Artifex Mundi S.A.” 

Zgodnie z § 2 ust. 1 Statutu, firma Emitenta brzmi „Artifex Mundi Spółka Akcyjna”. Zgodnie z § 2 ust. 2 

Statutu, Emitent może używać skrótu firmy tj. „Artifex Mundi S.A.” 

(iii) Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny 

Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000599733. 

(iv) Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony 

Emitent powstał w wyniku przekształcenia Artifex Mundi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Zabrzu w spółkę akcyjną – uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Artifex 

Mundi Sp. z o.o. nr 1 z 11 stycznia 2016 r., podjętą w obecności notariusza Piotra Kańskiego, 

Kancelaria notarialna w Dąbrowie Górniczej, Repertorium A nr 364/2016. 

Emitent jako Artifex Mundi S.A. został wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000599733 na mocy postanowienia sądu rejestrowego z dnia 1 lutego 2016 r. 

Czas trwania Spółki Emitenta nie został oznaczony. 

(v) Siedziba i forma prawna Emitenta, kraj, adres oraz numer telefonu Emitenta 

Siedziba Emitenta: Zabrze (woj. śląskie) 

Forma prawna Emitenta: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby Emitenta: Polska 

Adres Emitenta: ul. Michała Archanioła 10, 41-800 Zabrze 

Nr telefonu: 32 747 04 47 

Adres poczty elektronicznej: contact@artifexmundi.com 

Adres strony www: www.artifexmundi.com 

(vi) Przepisy prawa na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent 

W zakresie dotyczącym funkcjonowania Emitenta jako spółki akcyjnej działa on na podstawie 

przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów dotyczących spółek prawa handlowego 

oraz postanowień Statutu.  

 Historia Emitenta i jego grupy kapitałowej 3.1.2.

Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta 

2007  

Zespół liczący 10 osób rozpoczyna pracę nad pierwszą grą realizowaną na zlecenie – Ernest Colt Western 

Shooter. Początkowo prace nad produktami sygnowanymi znakiem „Artifex Mundi” są wykonywane 

w ramach spółki cywilnej działającej pod firmą Zakład Systemów Komputerowych Progres s.c., zawiązaną 

w 1991 r. i prowadzoną przez Bogdana i Bożenę Grudzińskich („ZSK Progres”), której wspólnikiem od 
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2009 r. jest także Tomasz Grudziński. W początkowym okresie zespół zdobywa doświadczenie i pozyskuje 

kontakty biznesowe, a ZSK Progres występuje głównie w roli wykonawcy.  

2009  

ZSK Progres nawiązuje współpracę z Alawar Entertainment, Inc., zagranicznym wydawcą, który zleca jej 

wykonanie gry przygodowej typu HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure). Efektem tej współpracy jest gra 

Joan Jade and the Gates of Xibalba. ZSK Progres nawiązuje także współpracę z największym wydawcą gier 

HOPA na świecie – Big Fish Games Inc.  

2010  

Premiera pierwszej części Time Mysteries, która okazuje się największym osiągnieciem w dotychczasowej 

historii działalności Spółki. Sukces finansowy produkcji i nabyte doświadczenie, sprawiają, że studio 

rozpoczyna samodzielne prace nad własną grą HOPA. Równocześnie trwają prace nad autorskim silnikiem 

Spark Casual Engine.  

2011  

Premiera gry Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek. Tytuł odnotowuje bardzo dobre wyniki sprzedażowe 

(kilkukrotny zwrot poniesionych nakładów), zdobywając uznanie graczy i mediów. W tym samym roku 

powstaje drugie po Zabrzu biuro w Krakowie. Spółka posiada wówczas w swoim portfolio 5 tytułów gier. 

Zespół liczy ponad 50 osób. Powstają spółki Artifex Mundi Ltd oraz Grey Wizard Innovative Ltd Założycielem 

obu spółek jest Tomasz Grudziński. Spółki powstają w celu wspomagania działalności operacyjnej tworzącej 

się grupy.   

2012  

Na mocy umowy z dnia 13 stycznia 2012 r. powstaje Artifex Mundi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Zabrzu o kapitale zakładowym 70.000 PLN. Założycielami Artifex Mundi Sp. z o.o. są: Artifex 

Mundi Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu oraz Bogdan Grudziński, Bożena Grudzińska i Tomasz 

Grudziński jako wspólnicy ZSK Progres, którzy pokrywają obejmowane udziały w całości ruchomościami i 

prawami majątkowymi przysługującymi im jako wspólnikom spółki cywilnej. Dnia 14 lutego 2012 r. Artifex 

Mundi Sp. z o.o. zostaje zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 411007. 

Dnia 13 marca 2012 r. Artifex Mundi Sp. z o.o. nabywa 100% udziałów w Two Sheds Sp. o.o., spółce 

zajmującej się wspomaganiem działalności wydawniczej i produkcyjnej. Artifex Mundi Sp. z o.o. nabyła także 

100% udziałów w Artifex Mundi Ltd oraz w Grey Wizard Innovative Ltd od Tomasza Grudzińskiego.  

Spółka zyskuje nowego inwestora - Warsaw Equity Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uchwałą 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Artifex Mundi Sp. z o.o. z dnia 22 maja 2012 r., kapitał 

zakładowy spółki zostaje podwyższony o kwotę 10.000 PLN, tj. do kwoty 80.000 PLN poprzez utworzenie 

200 nowych udziałów w kapitale zakładowym.  

Swoją premierę ma gra Nightmares from the Deep: The Cursed Heart – obok Enigmatis kluczowa marka w 

portfolio studia. Po wydaniu kolejnych dobrze przyjętych gier, Abyss oraz Dark Arcana, Artifex Mundi Sp. z 

o.o. staje się jednym z najważniejszych twórców gier HOPA na świecie. Tytuły Spółki zaczynają pojawiać się 

na platformach mobilnych (efekt współpracy z Big Fish Games oraz G5 Entertainment). Spółka zaczyna 

także samodzielnie publikować swoje gry na Windows Store, będąc jednym z pierwszych podmiotów na 

świecie wprowadzających swoje gry na nową platformę Microsoftu, debiutuje również w roli wydawcy. 

2013  

Spółka nawiązuje stałą współpracę z osobą odpowiedzialną za rozwój kontaktów z 1st parties, co owocuje 

zwiększeniem aktywności Spółki na rynkach zagranicznych, zwłaszcza na rynkach amerykańskich i 

azjatyckich. Spółka rozszerza swoją ofertę o nowe tytuły, rozwijając się jako wydawca. Jednocześnie 

produkcje studia trafiają na nowe platformy dystrybucyjne (Steam). Powstaje Artifex Mundi Inc., spółka 

prawa amerykańskiego z siedzibą w Petaluma, Kalifornia (USA) mająca na celu wspieranie działalności 
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operacyjnej Emitenta na terenie USA, w której funkcję dyrektorów pełnili m.in. Tomasz Grudziński i Mariusz 

Szynalik. Spółka ta została rozwiązana w maju 2016 roku.  

2014  

Portfolio Spółki zwiększa się do ponad 20 gier. Spółka przenosi się do jednego biura mieszczącego się w 

Katowicach. Powiększa się także zespół, który liczy ponad 100 osób. 

Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Artifex Mundi Sp. z o.o. z dnia 14 stycznia 

2014 r., kapitał zakładowy Emitenta zostaje podwyższony o kwotę 20.000,00 PLN, tj. do kwoty 100.000,00 

PLN poprzez utworzenie 400 nowych udziałów w kapitale zakładowym Emitenta. Dnia 1 lipca 2014 roku 

Artifex Mundi Sp. z o.o. sprzedaje wszystkie udziały w Grey Wizard Innovative Ltd. osobie fizycznej. 

Spółka rozpoczyna działalność w zakresie produkcji gier w modelu free-to-play. 

2015  

Spółka współpracuje z 11 studiami zewnętrznymi.  

Gry z serii Enigmatis – cz. 1 The Ghosts of Maple Creek oraz kontynuacja The Mists of Ravenwood jako 

pierwsze gry Artifex Mundi debiutują na platformie iOS w Chinach, osiągając bardzo dobre wyniki 

sprzedażowe, które przyczyniają się do decyzji o regularnym wydawaniu gier na tym rynku.  

W II połowie roku Artifex Mundi Sp. z o.o. rozszerza swoją ofertę o nową platformę – konsolę Xbox One – i 

jako pierwsza na świecie, wprowadza gry HOPA na konsole nowej generacji.  

W ciągu zaledwie roku Spółka wydaje 10 gier. Od momentu powstania Spółki jej gry zostały pobrane ponad 

30 milionów razy. 

Dnia 12 lutego 2015 r. Artifex Mundi Sp. z o.o. zawiązuje dwie spółki zależne: AM Game Studios Sp. z o.o. 

oraz Modrzew z Daleka Sp. z o.o. Dnia 17 lipca 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Artifex 

Mundi Sp. z o.o. podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Two Sheds Sp. o.o. Spółka ta zostaje wykreślona z 

rejestru dnia 13 czerwca 2016 r. Dnia 31 grudnia 2015 roku Artifex Mundi Sp. z o.o. sprzedaje wszystkie 

udziały w Artifex Mundi Ltd. osobie fizycznej. 

2016  

Dnia 11 stycznia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi Sp. z o.o. podejmuje uchwałę o 

przekształceniu formy prawnej prowadzonej działalności ze spółki z ograniczoną działalnością na spółkę 

akcyjną. Emitent jako spółka akcyjna powstaje z dniem wpisu przekształcenia do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, co następuje dnia 1 lutego 2016 r. 

Spółka jest producentem, współproducentem i wydawcą gier na najważniejsze globalne platformy 

dystrybucyjne. 

W pierwszym półroczu 2016 r. w ofercie Spółki znajduje się ponad 40 tytułów, które są lokalizowane na 

kilkanaście języków (w tym japoński, chiński i koreański). Przed końcem roku liczba ta wzrośnie o ok. 8 

kolejnych produkcji. W II kwartale 2016 r. swoją premierę ma Grim Legends 3: The Dark City, a w III kwartale 

2016 r. gra Enigmatis 3: The Shadow of Karkhala. Spółka wydaje pierwsze gry w modelu free-to-play. 

 Strategia 3.1.3.

Strategia Spółki opiera się na czterech podstawowych filarach, obrazujących kierunek i styl działania Artifex 

Mundi: 

 Niezależność, 

 Cierpliwość, 

 Dywersyfikacja, 

 Zabawa. 
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Pierwszym z głównych celów strategicznych Spółki jest wzmacnianie niezależności wydawniczej. Dzięki 

znacznemu i wciąż rosnącemu udziałowi self publishingu w przychodach (gdzie wydawcą gier jest Artifex 

Mundi), Spółka zbudowała relacje z wszystkimi liczącymi się 1
st
 parties (np. Google, Apple, Microsoft, 

Amazon, Steam itd.), dzięki czemu w znaczącym stopniu uniezależniła się od zewnętrznych wydawców i ich 

wpływu na działalność Spółki. Źródłem niezależności jest również własna technologia produkcji gier, tj. silnik 

Spark Casual Engine, co pozwala na zwiększanie elastyczności stosowanych rozwiązań oraz sprawne 

wydawanie gier na wszystkich liczących się platformach dystrybucyjnych, co samo w sobie stanowi 

przewagę konkurencyjną. 

Cierpliwość, drugi z filarów strategii Spółki, rozumiany powinien być jako stopniowe budowanie nowych 

kompetencji, zarówno w obszarze produkcji, jak i wydawania gier (ewolucja, ale nie rewolucja). Cierpliwość 

widoczna jest zarówno w dotychczasowych osiągnięciach Emitenta, rozwinięciu od zera działalności na 

rynku gier HOPA, jak i w dalszych planach rozwoju Spółki. Emitent od kilku lat stopniowo zwiększa udział 

gier wydawanych samodzielnie w swoim portfolio, sukcesywne poszerza również samo portfolio gier oraz 

ciągle pracuje nad optymalizacją procesu wydawania i szukaniem nowych sposobów monetyzacji, zarówno 

gier nowych, jak i gier już wydanych. Lata współpracy z wydawcami zewnętrznymi procentują zdobytym 

know-how m.in. w zakresie promocji gier. Zewnętrzny wydawca wspiera także działalność Spółki 

w segmentach, które są dla Spółki nowe lub też na odległych kulturowo rynkach. Podejście takie pozwala na 

osiąganie coraz większej samodzielności oraz dalszy rozwój Spółki.  

Dywersyfikacja jest trzecim strategicznym celem Spółki i dotyczy zarówno dywersyfikacji dystrybucji, tj. 

źródeł przychodów (co związane jest bezpośrednio z osiąganą niezależnością oraz współpracą z wieloma 

1
st
 parties), jak również dywersyfikacji produktowej (nowe segmenty działalności, nowe gatunki gier, 

zwiększanie liczby gier w portfolio). Dywersyfikacja pozwala również na zwiększanie stabilności 

generowanych przez Spółkę wyników. Na Datę Prospektu Spółka posiada bardzo zdywersyfikowane źródła 

przychodów i jednocześnie wkracza w nowe, perspektywiczne obszary produktowe. 

Ostatnim z filarów rozwoju Artifex Mundi jest zabawa, bez której trudno jest rozwijać nowoczesną firmę 

tworzącą gry video/komputerowe. Artifex Mundi to spółka, dla której atmosfera w pracy na każdym szczeblu 

jest szczególnie ważna, oraz która w każdym aspekcie organizacji pracy stara się wspierać swobodę 

kreatywną swoich pracowników i pomagać im traktować swoje zadania nie tylko jako pracę, ale również jako 

pasję. Poprzez partnerskie relacje pomiędzy zespołem, a kadrą zarządzającą, oddanie dużej decyzyjności 

kreatywnej przy tworzeniu powstających w Spółce gier, możliwości współtworzenia i wpływania na procesy, 

Artifex Mundi stara się wzmocnić w swoich pracownikach przywiązanie do Spółki oraz poczucie 

współodpowiedzialności za jej rozwój. 

Działanie w zgodzie z powyższymi filarami pozwala na tworzenie wartości dla akcjonariuszy poprzez pełne 

wykorzystanie potencjału wynikającego z zasobów ludzkich, którymi dysponuje Emitent.  

Cztery podstawowe filary działalności Spółki nakierowane są na realizację celu Emitenta, jakim jest 

tworzenie gier o najwyższej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu dynamicznego tempa rozwoju 

i racjonalnego poziomu kosztów związanych z produkcją gier. Spółka realizuje te cele poprzez: 

 umocnienie pozycji na rynku gier casualowych typu premium, monetyzowanych w modelu try-before-

you-buy, w szczególności poprzez rezygnację z pracy z wydawcami zewnętrznymi i osiągnięcie 100%-

ego udziału self-publishingu w generowanych przychodach z tego segmentu; 

 wejście w segment gier monetyzowanych w modelu free-to-play. Ten nowy dla Spółki segment gier 

pozwoli na znacznie głębszą dywersyfikację produktową, jednocześnie nie zagrażając stabilności 

wypracowanego już pipeline’u produkcji i wydawania gier premium. 

Strategia Spółki na kolejne lata zakłada koncentrację na grach mobilnych, o zasięgu globalnym, dostępnych 

za pośrednictwem najważniejszych platform dystrybucyjnych. Gry będą w dalszym ciągu sprzedawane 

również na komputerach osobistych PC oraz Mac, a najlepiej sprzedające się tytuły gier będą wydawane 

również na konsole, w tym na Xbox One, PS4 i Apple TV. 
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Spółka aktualnie skupia się na grach HOPA, skierowanych do odbiorcy, wśród których około 70% stanowią 

dorosłe kobiety. Jednakże plany rozwojowe Emitenta na kolejne lata zakładają regularne badanie rynku 

i ciągłą jego analizę, mającą na celu identyfikację segmentów, w których Emitent mógłby rozwijać nowe 

produkty, a także produkcję i wydawanie nowych gier oraz aktualizacje gier już istniejących.  

Segment gier premium 

Spółka w kolejnych latach zakłada dalsze wzmocnienie portfolio wydawniczego, którego rozwój będzie 

dodatkowo wspierany przez wieloletnią dotychczasową współpracę z 1
st
 parties. Emitent planuje wydawanie 

od kilku do kilkunastu gier premium rocznie w najbliższych latach, w szczególności we współpracy 

z zewnętrznymi studiami deweloperskimi. 

Relatywnie duża liczba gier w portfelu Spółki pozwala na uniezależnienie się od sukcesu pojedynczej gry. 

Portfolio obejmujące kilkadziesiąt tytułów oraz długi cykl życia gier będą gwarantowały stabilne przychody 

w przyszłości w segmencie premium.  

Emitent, w dłuższej perspektywie, zamierza wprowadzać do sprzedaży nowe gatunki gier, co pozwoli na 

dalszą dywersyfikację produktową.  

Segment gier free-to-play 

Emitent w 2016 r. rozpoczął sprzedaż gier w segmencie gier free-to-play, dostępnych na urządzenia 

mobilne. Celem Emitenta jest osiągnięcie samodzielności wydawniczej w tym segmencie, co pozwoli na 

osiągniecie pełnej niezależności oraz będzie pozytywnie wpływać na generowane wyniki. 

Pierwsze dwie gry w tym segmencie, Emitent wyda we współpracy z wydawcą zewnętrznym - G5, 

Entertainment specjalizującym się w wydawaniu gier monetyzowanych w modelu free-to-play. Korzystając 

z doświadczenia nabytego dzięki współpracy z tym wydawcą, w szczególności w zakresie marketingu oraz 

promocji gier, Spółka kolejne gry zamierza wydawać samodzielnie, stopniowo wzmacniając swoją 

niezależność również w segmencie gier free-to-play. 

Również w tym segmencie Emitent będzie dążył do dywersyfikacji gatunkowej oferowanych gier, co pozwoli 

na pozyskanie większej liczby klientów (potencjalnych graczy). 

W oparciu o portfolio oferowanych gier, Emitent planuje w kolejnych latach budowę bazy aktywnych 

użytkowników, rozumianej jako MAU, którym będą oferowane kolejne uaktualnienia oraz nowe tytuły. 

Zwiększająca się baza graczy w połączeniu z działaniami nakierowanymi na jej monetyzację przełożą się na 

wzrost przychodów Spółki w kolejnych latach w tym segmencie. Bieżące monitorowanie poziomów 

kluczowych wskaźników (KPI), w tym MAU, retencji, konwersji, MARPU i MARPPU, umożliwiać będzie 

optymalizację parametrów gier oraz zapewniać odpowiednią rentowność w tym segmencie. 

Obecność na rynku gier free-to-play pozwoli na dalszą dywersyfikację przychodów Spółki oraz będzie 

jednym z głównych czynników dalszego rozwoju Spółki.  

 ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 3.2.

 Oferowane produkty 3.2.1.

Grupa jest producentem, współproducentem oraz wydawcą gier na najważniejsze platformy m.in. Android, 

iOS, Windows Mobile, PC, Mac, Linux, Xbox Oneoraz PlayStation 4.  

Model biznesowy Grupy opiera się obecnie na dwóch filarach:  

 segmencie gier premium, który obejmuje produkcję gier monetyzowanych w modelu try-before-you-

buy oraz działalność wydawniczą i inwestycyjną w zakresie gier monetyzowanych w modelu try-

before-you-buy; 

 segmencie gier free-to-play, który obejmuje produkcję i wydawanie gier monetyzowanych w modelu 

free-to-play. 

Spółka specjalizuje się w grach casualowowych typu HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure), które 

stanowią połączenie gier logicznych i przygodowych. Dotychczas wydane gry, Emitent monetyzował 
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wyłącznie w modelu try-before-you-buy, czyli „spróbuj zanim kupisz”, zgodnie z którym gracz ma możliwość 

przetestowania części gry za darmo, zanim podejmie decyzję zakupie pełnej wersji.  

Od 2016 r. Spółka rozpoczęła monetyzację gier także w modelu free-to-play, który stanowi obecnie 
dominujący model dystrybucji i monetyzacji na rynku gier mobilnych. Gra free-to-play jest udostępniana 
użytkownikowi za darmo z pełną funkcjonalnością, niemniej jednak w trakcie rozgrywki gracz ma możliwość 
wykonywania mikrotransakcji, w ramach których może nabyć m.in. różne dodatki i/lub usprawnienia (w tym 
przedmioty urozmaicające rozgrywkę, elementy zmieniające wygląd postaci oraz umożliwiające szybszy 
postęp w grze). Pierwsza gra free-to-play Emitenta została wydana 31.08.2016 r., a równolegle trwają prace 
na kolejnymi grami w tym segmencie.  

W okresie od momentu opublikowania ostatniego sprawozdania finansowego do Daty Prospektu nie miały 
miejsca znaczące zmiany mające wpływ na działalność Emitenta. 

Na Datę Prospektu w sprzedaży Spółki znajduje się ponad 40 gier, które zlokalizowane zostały na 

kilkanaście języków (w tym japoński, chiński i koreański). Duża liczba gier w portfolio Spółki wydawanych na 

wielu platformach dystrybucyjnych pozwala na dywersyfikację ryzyka i tym samym uniezależnienie wyników 

finansowych Spółki od sukcesu pojedynczego tytułu lub pojedynczej platformy. Corocznie, portfolio Spółki 

powiększa się o kilka do kilkunastu gier. 

W poniższej tabeli przedstawiono najlepiej sprzedające się w ostatnich latach i najbardziej rozpoznawalne 

tytuły gier Emitenta. 

Tabela 1: Lista najbardziej popularnych gier w portfolio Spółki 

Nazwa  

(data wydania) 

Opis Ikony 

Gry, które wygenerowały dla Emitenta przychody pow. 5 mln PLN w okresie 2011-2015 

Nightmares from the Deep: 

The Cursed Heart 

(05.2012) 

Czy odważysz się wkroczyć do ekscytującego świata, 

w którym na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa? 

Wcielisz się w postać właścicielki muzeum, której córka 

została porwana przez nieumarłego pirata. W trakcie 

pościgu szybko zdasz sobie sprawę z tego, że jest on 

uwikłany w tragiczną, wiekową historię miłosną i chce 

wskrzesić swą ukochaną dzięki siłom witalnym młodej 

dziewczyny. Żałujesz pirata, ale musisz go 

powstrzymać nim będzie za późno. 
 

Enigmatis: The Mists of 

Ravenwood 

(09.2013) 

Minęły dwa lata od czasu dramatu jaki rozegrał się 

w Maple Creek. Dla głównej bohaterki, świadka tamtych 

wydarzeń, minione miesiące, to ciągły pościg za 

demonicznym pastorem – głównym sprawcą tej tragedii. 

Ostatni ślad, to doniesienia o niewyjaśnionych 

zniknięciach ludzi, które prowadzą detektyw na 

Zachodnie Wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Jej plany 

zmieniają się w chwili, gdy trafia na porzucony na 

środku leśnej drogi kamper. 
 

Gry, które wygenerowały dla Emitenta przychody 3-5 mln PLN w okresie 2011-2015 

Enigmatis: The Ghosts of 

Maple Creek 

(09.2011) 

Budzisz się wieczorem na drodze małego odludnego 

miasteczka, przez które przeszła potężna burza 

i zdajesz sobie sprawę, że cierpisz na zanik pamięci. 

Ciarki przechodzące po plecach przypominają 

o dramatycznych zdarzeniach, które miały miejsce 

wcześniej, ale… nic nie pamiętasz! Pustki na ulicach 

miasteczka sugerują, że jesteś tu sama, ale dlaczego 

w takim razie czujesz się obserwowana? I gdzie są 

mieszkańcy? Za każdym rogiem czai się nowe pytanie, 

a odpowiedzi jest zdecydowanie za mało. Będziesz 

musiała użyć swojej intuicji aby rozpracować to, co 

najważniejsze – kim jesteś i co tutaj robisz? A gdy już 

sobie przypomnisz, wtedy właśnie zacznie się 

prawdziwa przygoda! 
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Abyss: The Wraiths of Eden 

(10.2012) 

Skryte w odmętach podmorskich głębin, utopijne miasto 

Eden, było niegdyś enklawą pokoju, harmonii i piękna. 

Stworzone w sekrecie przez grupę światłych ludzi, 

których umysły przepełniały szlachetne idee, głód 

wiedzy i ciekawość świata, rozkwitło w harmonijne, 

wielbiące pokój społeczeństwo. Traf jednak chciał, że ta 

właśnie ciekawość stała się przyczyną wydarzeń, które 

doprowadziły ostatecznie do upadku tej pięknej utopii. 

 

Grim Legends: The 

Forsaken Bridge 

(02.2014) 

W cieniu pradawnego lasu, na dnie otulonej mgłą 

doliny, położona jest wioska Ravenbrook. Jej 

mieszkańcy to ludzie weseli i pracowici, ale i przesądni - 

stosują zatem przeróżne uroki, mające na celu ochronę 

swoich domów przed złymi mocami. Po drugiej stronie 

lasu znajduje się bowiem bezdenna przepaść - Otchłań, 

której boją się najbardziej. Tej nocy młoda kobieta 

wraca w rodzinne strony na ślub swojej siostry 

bliźniaczki, której nie widziała od lat. Ceremonię 

przerywa jednak wtargnięcie gigantycznego 

niedźwiedzia – mrocznego bohatera miejscowych 

legend, który porywa pannę młodą. 

 

Dark Arcana: The Carnival 

(10.2012) 

Kiedy młoda matka znika nagle w samym środku 

wesołego miasteczka, potrzebna jest pomoc detektywa. 

W takiej roli graczowi przyjdzie szukać wskazówek co 

do jej losu, a przy okazji poznać historię tragicznej 

miłości i złowieszczego paktu. Odkrycia te z kolei 

poprowadzą do alternatywnego świata rozciągającego 

się za taflą magicznego lustra, gdzie czekają 

rozwiązania wszystkich zagadek, a także trzymająca 

w napięciu ostateczna konfrontacja z pradawnym złem. 
 

Gry, które wygenerowały dla Emitenta przychody 1-3 mln PLN w okresie 2011-2015 

Nightmares from the Deep 

2: The Siren's Call 

(07.2013) 

Sara Black, otrzymując przesyłkę od tajemniczego 

posłańca nie przypuszczała, że za sprawą jej niezwykłej 

zawartości została wmieszana w starożytny spór. 

Niespodziewany atak przerażających napastników, 

chwilę po otwarciu skrzyni oraz jej kradzież, 

uświadomiły głównej bohaterce, że to początek jej 

kolejnych koszmarów z głębin. 

 

Clockwork Tales: Of Glass 

and Ink 

(08.2013) 

Gigantyczne trzęsienia ziemi rujnują kolejne miasta. 

Wyjaśnienia przyczyn tych nienaturalnych zjawisk 

podejmuje się dr Ambroży Ink - jeden z największych 

umysłów ery parowej rewolucji. Badania prowadzą go 

do niewielkiego, skrytego w górach miasteczka 

Hochwald, leżącego u stóp zamku rodu Barberów. 

Jednak wkrótce po przybyciu Ink znika 

w niewyjaśnionych okolicznościach. 

 

Grim Legends 2: Dark 

Swans 

(09.2014) 

Mroczne Legendy 2: Czarny Łabędź to bazująca na 

klasycznej baśni „O sześciu łabędziach” druga odsłona 

serii Mrocznych Legend, zanurzona w świecie magii, 

groźnych tajemnic oraz pałacowych intryg. Sławna 

uzdrowicielka zostaje wezwana do Orlej Stanicy, aby 

odkryć przyczynę tajemniczej choroby, na którą zapadła 

młoda Królowa. Bohaterka natychmiast zostaje 

wciągnięta w wir pałacowych intryg i czarnej magii. Musi 

wyruszyć do zrujnowanego Królestwa Łabędzi i odkryć 

tajemnicę klątwy ciążącej nad panującym tam rodem.  
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Nightmares from the Deep 

3: Davy Jones 

(03.2014) 

Nightmares from the Deep 3: Davy Jones to finał 

wielokrotnie nagradzanej pirackiej trylogii Nightmares 

from the Deep, opowiadającej o przygodach 

nieustraszonej kustoszki muzeum Sary Black i jej córki 

Cory. Po odnalezieniu tajemniczych zapisków 

potwierdzających prawdziwość legendy Davy’ego 

Jonesa, Sara zwołuje konferencję prasową. Planuje 

wyjawić światu prawdę o Morskim Diable i jego skarbie, 

ukrytym na tajemniczej wyspie. Niespodziewanie na 

horyzoncie pojawia się ogromny galeon legendarnego 

pirata, który na czele potężnej fali wdziera się do sali 

muzeum, porywając Sarę i jej córkę... 

 

9 Clues: The Secret of 

Serpent Creek 

(08.2013) 

Do detektyw, zajmującej się wyjaśnianiem zjawisk 

paranormalnych dzwoni jej przyjaciółka, reporterka 

Helen Hunter, mówiąc o przerażającym odkryciu 

w Serpent Creek i prosząc o możliwie najszybszy 

przyjazd do tego niewielkiego miasteczka leżącego nad 

morzem. Po dotarciu na miejsce, detektyw odkrywa, że 

Helen zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach, 

a kierownik hotelu w którym zatrzymała się reporterka 

twierdzi, że nigdy o niej nie słyszał, mimo tego, że jej 

nazwisko figuruje w księdze gości.  

Time Mysteries: The 

Ancient Spectres  

(11.2011) 

Rok 1830 - tuż przed rozpoczęciem epoki wiktoriańskiej. 

Siedzisz w swoim małym guwernanckim pokoiku 

kontemplując życie sieroty w Londynie. Ktoś puka do 

drzwi. Otwierasz i… już nic nie będzie takie jak było. 

Z listu od nieznanej ciotki dowiadujesz się, że w spadku 

po rodzicach otrzymałaś wielką posiadłość znajdującą 

się w Londynie. Gdy docierasz na miejsce, okazuje się, 

że rezydencja jest opuszczona, zniszczona 

i nawiedzona przez duchy, a zagadkom stojącym na 

drodze do rozwiązania tajemnicy Twojego pochodzenia 

nie ma końca. 

 

Left in The Dark: No One on 

Board 

(08.2013) 

Charlotte Austin – prywatna detektyw, podejmując się 

kolejnej sprawy, od początku czuła, że będzie to 

niezwykłe zlecenie. W tajemniczym liście od burmistrza 

Port Providence, w którym prosił on o pomoc 

w rozwikłaniu zagadki zniknięcia jednego ze statków nie 

było by nic niezwykłego, gdyby nie fakt, iż na 

odnalezionym po paru tygodniach okręcie nie było 

ładunku i nikogo z załogi. 

 

Time Mysteries: The Final 

Enigma 

(01.2013)  

Zniszczenie kryształowego grobowca Viviany miało raz 

na zawsze sprawić, że walka z siłami zła będzie dla 

Esther Ambrose jedynie powracającym sennym 

koszmarem i dalekim echem przeszłości. Odwiedziny 

u ukochanego wuja i spotkanie z Michaelem – 

podróżnikiem w czasie, uświadomiło jej, że była 

w straszliwym błędzie, a przyszłość jest zagrożona jak 

nigdy dotąd. Bowiem zniszczenie kryształu jest główną 

przyczyną mającego nadejść kataklizmu! 
 

Żródło: Emitent 

 Segmenty działalności 3.2.2.

Spółka zajmuje się zarówno działalnością produkcyjną, jak i wydawniczą gier. Produkcja gier polega na 

całkowitym stworzeniu gry przez dewelopera od pierwszego pomysłu do finalnego wydania gry w sklepie. 

Niektórzy twórcy gier zajmują się tylko produkcją gier natomiast wydanie gry oraz jej marketing przekazują 

wyspecjalizowanym wydawcom.  
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Działalność wydawnicza polega z kolei na dystrybucji oraz sprzedaży gier drogą elektroniczną lub fizycznie 

w sklepach. Wydawca może pozyskać grę do dystrybucji na kilka sposobów: kupić licencję na gotową grę 

lub zlecić produkcję gry zewnętrznemu deweloperowi. W pierwszym wypadku wydawca kupuje licencję na 

dystrybucję gry w zamian za procent od sprzedaży lub flat fee płatne właścicielowi licencji. W przypadku 

zlecenia produkcji, zwyczajowo wydawca i deweloper określają budżet projektu, który pokrywa wydawca. 

Dodatkowo deweloper otrzymuje procent zysków z danej gry jako wynagrodzenie od sukcesu. Wydawca 

najczęściej uczestniczy aktywnie w procesie produkcji gry.  

Szerszy opis procesu produkcji oraz wydawania gier znajduje się w punkcie 3.2.3. 

Emitent produkuje gry w oparciu o dwa podstawowe modele: 

 produkcja wewnętrzna 

 produkcja zewnętrzna. 

Gry produkowane wewnętrznie to gry, które powstają w oparciu o wewnętrzne zespoły deweloperskie Spółki. 

Tworzą je pracownicy Spółki, którzy na potrzeby poszczególnych gier pracują w określonych zespołach 

roboczych, przygotowując np. grafikę czy scenariusze gry. Gry produkowane przez wewnętrze zespoły 

deweloperskie Spółki charakteryzują się zazwyczaj nowatorskim podejściem i większym poziomem 

skomplikowania przygotowywanej rozgrywki. Przeciętnie budżet gry wewnętrznej, tzn. koszt 

wyprodukowania danej gry, wynosi około 1-2 mln PLN (dot.  gier premium). Proces tworzenia gry trwa od 10-

18 miesięcy. 

Produkcja zewnętrzna to gry, które produkowane są na zlecenie Emitenta przez zewnętrzne zespoły 

deweloperskie. Grupa współpracuje z kilkunastoma deweloperami gier, w tym m.in. z The House of Fables 

Robaszyński-Janiec Sp.J., World-LooM Games Sp. z o.o. czy Anshar Studios S.A. W przypadku gier 

zewnętrznych, budżet projektu jest określany i finansowany przez Artifex Mundi, zwyczajowo zgodnie z 

postępem prac (tzw. kamieniami milowymi) i wynosi 200-400 tys. PLN. Po zakończeniu prac nad grą, prawa 

do gry przechodzą na Emitenta, który wydaje grę, natomiast deweloper otrzymuje tantiemy określone jako 

procent przychodów ze sprzedaży z danej gry.  

W początkowym okresie działalności Emitent koncentrował się na produkcji gier w oparciu o wewnętrzne 

zespoły deweloperskie (zarówno własnych gier, jak i gier produkowanych na zlecenie przez innych 

wydawców gier). Obecnie, wraz z rozwojem Spółki, Emitent współpracuje w większym stopniu z 

zewnętrznymi zespołami deweloperski, którzy skupiają się głównie na produkcji gier premium. Strategia 

Emitenta zakłada koncentrację na produkcji bardziej zaawansowanych gier premium, a także gier free-to-

play i nowych innowacyjnych gatunków gier, o które Emitent zamierza poszerzyć portfolio gier. Pozostałe gry 

będą produkowane przez zewnętrzne zespoły deweloperskie. 

Jeśli chodzi o działalność wydawniczą Emitenta, realizowana jest ona w następujących modelach: 

 wydawanie własnych gier (wyprodukowanych przez zewnętrzne zespoły deweloperskie lub na 

zlecenie Spółki) 

 wydawanie gier innych deweloperów gier. 

Z roku na rok udział gier wydawanych przez Spółkę rośnie. Historycznie Spółka współpracowała z dwoma 

globalnymi wydawcami gier - G5 Entertainment oraz Big Fish Games, Inc. Na Datę Prospektu, Emitent nie 

wydaje już nowych gier w segmencie premium we współpracy z G5 Entertainment. W przypadku Big Fish, 

Spółka planuje wydanie dwóch gier do końca 2016 r. Od 2017 r., Emitent zamierza wydawać nowe gry 

premium wyłącznie samodzielnie, co pozwoli na osiągnięcie pełnej niezależności w tym segmencie oraz 

zwiększy kontrolę nad całym cyklem życia gry. W przypadku gier free-to-play, pierwsze gry Emitent będzie 

wydawał we współpracy z G5 Entertainment. Strategia Spółki zakłada, że pozostałe gry free-to-play, będą 

wydawane samodzielnie.  

Dystrybucja produktów Emitenta jest realizowana głównie w formie online. Produkty Spółki dostępne są na 

następujących platformach internetowych (1st parties): Apple App Store, Mac App Store, Google Play, 
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Amazon Appstore, Windows Store, W indows Phone Store i Steam. W 2016 r. część z produktów Spółki 

zostanie udostępniona także na konsole (Xbox One i PS4) oraz w Apple TV.  

Poniżej przedstawiono opis segmentów działalności Emitenta w podziale na gry premium oraz gry free-to-

play, który ze względu na odmienny model czerpania korzyści ekonomicznych, różnią się zarówno na etapie 

produkcji, jak i wydawania gry. 

Gry premium 

Jednym z dwóch głównych segmentów działalności Spółki jest produkcja i wydawanie gier casualowych typu 

HOPA monetyzowanych w modelu try-before-you-buy. W tym segmencie Grupa tworzy gry przeznaczone 

głównie na urządzenia mobilne (smartfony i tablety) z systemami operacyjnymi Android, iOS, Windows, 

a także na komputery PC z systemami operacyjnymi z grupy Microsoft Windows, komputery Mac 

z systemem operacyjnym macOS oraz konsole najnowszej generacji Microsoft Xbox One. Rozwój rynku 

mobilnego sprawił, że gry casualowe w coraz większym stopniu zaczęły się przenosić na urządzenia 

mobilne. Obecnie gry dedykowane na smartfony i tablety są głównym źródłem przychodów Grupy. Grupa 

rozpoczęła wprowadzanie gier ze swojej oferty także na konsole Sony PlayStation 4 oraz Apple TV. 

W ramach segmentu premium, Grupa zajmuje się zarówno produkcją gier w oparciu o wewnętrzne 

(produkcja wewnętrzna), jak i zewnętrzne zespoły deweloperskie (produkcja na zlecenie, produkcja 

zewnętrzna). W początkowej fazie działalności, Spółka skupiała się głównie na produkcji wewnętrznej. 

Począwszy od 2012 r., w miarę rozwoju działalności, coraz więcej gier powstaje we współpracy z 

zewnętrznymi firmami. W ostatnich latach umożliwiło to przekierowanie części wewnętrznego zespołu 

deweloperskiego na rozwój nowego segmentu działalności, jakim są gry free-to-play.  

Wykres 1: Gry produkowane i wydawane przez Grupę w latach 2010-2015 oraz w I poł. 2016 r. 

  

 

Żródło: Emitent 

W ramach segmentu premium, Grupa zajmuje się również działalnością wydawniczą, wydając zarówno 

produkcje wewnętrzne, jak i zewnętrzne na największych platformach dystrybucyjnych. 

W ostatnich latach widoczny jest znaczny wzrost udziału działalności wydawniczej (ang. self publishing) 

w przychodach generowanych przez Emitenta. Pozwala to na uniezależnienie wyników Spółki od współpracy 

z wydawcami zewnętrznymi, dzięki czemu Spółka ma bezpośredni wpływ na tworzone produkty, decyduje 

o zakresie ich marketingu, promocji i monetyzacji. Dodatkowo dzięki długoletniej bezpośredniej relacji 

z dystrybutorami (w tym 1
st
 parties) ma możliwość i doświadczenie w efektywnej promocji gier na 

platformach mobilnych.  

W 2015 r. udział przychodów generowanych w ramach self publishingu wyniósł ponad 76% w segmencie 

premium. Począwszy od 2017 r. Emitent planuje całkowite uniezależnienie się od wydawców zewnętrznych 

w segmencie premium – nowe gry będą wydawane samodzielnie przez Artifex Mundi.  
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Wykres 2: Udział przychodów z działalności wydawniczej Emitenta w latach 2012-2015 oraz w 1 poł. 2016 r. 

 

Źródło: Emitent 

W poniższej tabeli zaprezentowano gry wyprodukowane i wydane przez Spółkę w okresie 2010-I poł. 2016 r. 

Pozycja „Gry (produkcja wewnętrzna)” obejmuje gry wyprodukowane przez wewnętrzne zespoły 

deweloperskie Emitenta, natomiast pozycja „Gry (produkcja zewnętrzna)” obejmują gry wyprodukowane na 

zlecenie Emitenta przez zewnętrzne studia, jak i gry w stosunku do których Emitent pełni wyłącznie 

rolę wydawcy.  

Tabela 2: Lista gier premium wyprodukowanych i wydanych w latach 2010 - I poł. 2016 r. 

Data produkcji Nazwa gry 

Gry (produkcja wewnętrzna) 

2010 Time Mysteries: Inheritance 

2010 Joan Jade and the Gates of Xibalba 

2010 Hospital Haste 

2011 Time Mysteries 2: The Ancient Spectres 

2011 Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek 

2012 Nightmares from the Deep: The Cursed Heart 

2012 Abyss: The Wraiths of Eden 

2012 Dark Arcana: The Carnival 

2013 Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood 

2013 Nightmares from the Deep 2: The Siren`s Call 

2013 Clockwork Tales: Of Glass and Ink 

2013 Time Mysteries 3: The Final Enigma 

2014 Grim Legends: The Forsaken Bride 

2014 Grim Legends 2: Song of the Dark Swan 

2014 Nightmares from the Deep 3: Davy Jones 

2014 Deadly Puzzles: Toymaker 

2016 Grim Legends: The Dark City 
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Gry (produkcja zewnętrzna) 

2013 Left in the Dark: No One on Board 

2013 9 Clues: The Secret of Serpent Creek 

2014 Mind Snares: Alice`s Journey 

2014 9 Clues 2: The Ward  

2014 Deadlings 

2014 Demon Hunter: Chronicles from Beyond 

2015 Fairy Tale Mysteries: The Beanstalk 

2015 Gardens Inc.: From Rakes to Riches 

2015 Gardens Inc. 2: The Road to Fame 

2015 Gardens Inc. 3: A Bridal Pursuit 

2015 Queens Quest: Tower of Darkness 

2015 Set Sail: Carribean 

2015 The Secret Order 2: Masked Intent 

2015 Vampire Legends: The True Story of Kisilova 

2015 Dark Heritage: Guardians of Hope 

2015 The Dreamatorium of Dr. Magnus 2 

2016 Fairy Tale Mysteries: The Puppet Thief 

2016 Eventide: Slavic Fable 

2016 The Emerald Maiden: Symphony of Dreams 

2016 The Secret Order 3: Ancient Times 

2016 Tibetan Quest: Beyond World's End 

2016 Mythic Wonders: The Philosophers Stone 

2016 Princess Isabella 3: The Rise Of An Heir 

2016 Crime Secrets: Crimson Lilly 

Żródło: Emitent 

Gry wydawane przez Spółkę charakteryzują się powtarzalnością i relatywnie długim ogonem przychodów – 

gry wydane kilka lat temu w dalszym ciągu generują istotne przychody. Średnia stopa zwrotu z gier w 

portfolio Spółki przekracza 200%, a ponad 91% gier odnosi sukces i pozwala na zwrot kosztów. Na 

poniższym wykresie zaprezentowano rozkład przychodów modelowej gry w czasie, w układzie miesięcznym. 

Widoczne poniżej wzrosty sprzedaży w poszczególnych miesiącach, związane są wydawaniem gry na 

kolejne platformy, w tym w ostatnich miesiącach na Xbox One.  
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Wykres 3: Rozkład przychodów modelowej gry w czasie na przykładzie Nightmares from the Deep (tys. PLN) 

 
Źródło: Emitent 
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Tabela 3: Liczba miesięcy gry w sprzedaży od momentu jej wydania do 1 poł. 2016 r.
1
 

 

 Żródło: Emitent 

Stabilność oraz powtarzalność przychodów Emitenta, wynikającą m.in. z wydawania corocznie dużej liczby 
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Wykres 4: Przychody ze sprzedaży gier Emitenta w latach 2012 – 2015 oraz w 1 poł. 2016 r. 

 

Źródło: Emitent; kursywą zaznaczono średnią wielkość kwartalnych przychodów w kolejnych latach (w tys. 

PLN)Fakt występowania długich ogonów przychodowych wiąże się ze statystycznym profilem odbiorcy gier 

HOPA Emitenta, który jest osobą dorosłą, graczem casualowym (okazjonalnym), którego preferowanymi 

platformami są urządzenia mobilne, przy czym profil gracza w segmencie premium różni się nieznacznie, 

w zależności od źródła danych demograficznych i platformy dystrybucyjnej. Gra casualowa charakteryzuje 

się prostymi zasadami rozgrywki oraz tym, że nie wymaga od gracza poświęcenia dużej ilości czasu 

(przystosowane są do bardzo krótkich tzw. sesji, czyli nieprzerwanego czasu, jaki gracz może poświęcić na 

grę, np. podczas przerwy w pracy). 

Osobami kupującymi gry Emitenta w sklepie Google Play w 70% są kobiety, przede wszystkim w przedziale 

wiekowym 25-35 lat. W sklepie Windows Store, wartość ta wynosi 66%, przy czym średnia wieku kobiet 

wynosi 39 lat. 

Gry free-to-play 

Drugi z segmentów działalności Emitenta stanowią gry free-to-play, które Spółka wprowadziła do oferty 

w 2016 r. Obejmuje on produkcję i wydawanie gier dostępnych głównie na urządzenia mobilne.  

Gry oferowane w tym segmencie koncentrują się zarówno na segmencie HOPA, jak i RPG (ang. role-playing 

game), czyli grach fabularnych opartych na narracji, w których gracze (od jednego do kilku) wcielają się 

w role fikcyjnych postaci. W ramach rozwoju tego segmentu, Spółka poszukuje dodatkowych gatunków gier, 

w szczególności pracuje nad prototypami gier typu Match-3 Puzzle. 

W odróżnieniu od gier premium, Grupa traktuje gry typu free-to-play jako usługę oferowaną graczom, która 

po premierze jest sukcesywnie rozwijana wraz z rozwojem bazy użytkowników oraz w odpowiedzi na 

oczekiwania graczy. Kolejne dodatki mają na celu uatrakcyjnienie gry wpływając na zwiększenie 

zainteresowania danym tytułem, co pośrednio wpływa także na monetyzację gry.  

Nowa zawartość w grze oraz kolejne jej aktualizacje zwiększają zaangażowanie gracza i przede wszystkim 

pozwalają na jego utrzymanie w grze przez dłuższy okres. Przywiązanie do gry zwiększają również zakupy 

w trakcie jej trwania (ang. IAP, in-app purchases). Zakupami takimi mogą być np. różne przedmioty czy 

umiejętności, pomagające w dalszej rozgrywce lub umożliwiające graczom osiągnięcie szybszego postępu 

w grze. W grach free-to-play można dokonywać płatności również za przedmioty czy usługi, jak np. nowy 

ubiór, zmiana koloru włosów, zmiana wystroju wnętrza. Właściwa strukturyzacja gry oraz sposób jej 

monetyzacji mają kluczowe znaczenie w segmencie free-to-play, w którym gra ściągana jest przez gracza za 

darmo, a przychody generowane są przez mikropłatności dokonywane przez graczy w grze. Im bardziej 

zaangażowany i przywiązany do danej gry jest gracz, tym większe prawdopodobieństwo wyższych 

i częstszych mikropłatności.  

Kluczowymi wskaźnikami (ang. KPI, Key Performance Indicator) weryfikowanymi przez Spółkę w przypadku 

gier free-to-play są baza aktywnych użytkowników (ang. MAU – Monthly Active Users), retencja graczy (ang. 

Retention Rate), której monitorowanie pozwala na weryfikację zainteresowania gracza danym tytułem, 
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konwersja (ang. Conversion Rate), czyli odsetek bazy użytkowników, którzy dokonują mikrotransakcji w grze 

oraz wskaźniki MARPU i MARPPU, pozwalające określić przychody z gry (MARPU – przychody z gracza, 

MARPPU – przychody z płacącego gracza). Celem spółki w tym segmencie jest utrzymanie równowagi 

pomiędzy kosztami pozyskania gracza oraz zyskownością gry, jednocześnie dążąc do wysokiej retencji 

klientów. 

Obecnie Emitent finalizuje pracę nad wydaniem kolejnych gier typu free-to-play. Gra Nightmares from the 

Deep: A Hidden Object Adventure została wyprodukowana przez wewnętrzny zespół deweloperski Spółki i 

wydana przez G5 Entertainment, wydawcę specjalizującego się w grach typu free-to-play. W IV kwartale 

2016 r. planowane jest wydanie kolejnej gry wewnętrznej, tj. Cute Dragons - Exotic Squash (wydawcą jest 

Artifex Mundi) oraz gry Kate Malone; Hidden Object Detective, która stanowi produkcję realizowaną na 

zlecenie Emitenta (wydawcą będzie G5 Entertainment).  

Emitent pracuje także nad kolejną grą w tym segmencie, tj. Bladebound, którego wydawcą będzie Spółka - 

planowana data wydania tej gry to pierwszy kwartał 2017 r (soft launch miał miejsce w grudniu 2015 r.). 

W modelu free-to-play, przychody z gier zależne są od mechanizmów monetyzacyjnych gry, które 

udoskonalane są wraz z jej rozwojem (gra traktowana jest jako usługa). Przez pierwsze 4-6 miesięcy po 

debiucie gry, gra jest kalibrowana. Po tym okresie, wraz z kolejnymi aktualizacjami oraz dodatkami 

(wydawanymi średnio raz na kilka miesięcy), zwiększa się liczba graczy oraz rosną przychody z płacącego 

gracza. Cykl życia gry jest uzależniony od jakości samej gry oraz wydawanych cyklicznie 

dodatków/aktualizacji i trwa średnio kilka lat. 

Tabela 4: Lista gier w segmencie free-to-play 

Tytuł Krótki opis 

F2P (produkcja wewnętrzna) 

Nightmares 

from the 

Deep: A 

Hidden 

Object 

Adventure 

Nightmares from the Deep: A Hidden Object Adventure to nowatorskie połączenie gatunku HOPA i modelu F2P. Gra 

toczy się w klimatach karaibskich piratów, w której gracz wciela się w rolę Amiee – córki poszukującego zaginionego w 

tajemniczych okolicznościach ojca. W czasie poszukiwań gracz przeżyje setki przygód zarówno w XVIII wiecznych, 

karaibskich miasteczkach jak i na malowniczych plażach czy też w nawiedzonych ruinach. Śladem Aimee podążają 

piraci z tajemniczej organizacji Black Spot. 

 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

  

 
    63 

Cute 

Dragons - 

Exotic 

Squash 

Cute Dragons - Exotic Squash to logiczna gra casual typu Match-3 w modelu free-to-play, polegająca na łączeniu ze 

sobą trzech elementów tego samego rodzaju. Gra łączy w sobie elementy niezwykle popularnego rodzaju gier Match-3 

z malowniczą grafiką znaną z gier Artifex Mundi oraz słodkimi smokami, które potrzebują pomocy gracza.

  

Bladebound Bladebound to widowiskowe RPG akcji free to play, z bazującym na gestach systemem walki (swipe`n`slash). Gracz 

wciela się w rolę ostatniego z wojowników Strażników Ostrza, przemierzającego świat w poszukiwaniu zemsty. By tak 

się stało bohater musi opanować szereg śmiercionośnych technik walki i zdobyć lub stworzyć legendarny oręż 

pozwalający w jednej chwili zdominować pole bitwy. 
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Gry F2P (produkcja zewnętrzna) 

Kate 

Malone: 
Hidden 

Object 

Detective 

Kate Malone - Hidden Object Detective to tytuł korzystający z najlepszych elementów gatunku HOPA i modelu F2P. 

Graczowi przyjdzie wcielić się w Kate Malone - początkującą detektyw, którą tajemnicze zniknięcie ojca prowadzi do 

sennego, z pozoru zwyczajnego amerykańskiego miasteczka - Brimingh Creek. To właśnie tam klimat współczesnego 

kryminału zacznie powoli ulegać elementom nadprzyrodzonym, a Kate, wspierana przez Harrisa - staroszkolnego 

detektywa wyznającego zasadę kawy i prochowca - odkryje, że w Brimingh Creek wszystko ma swoje drugie dno. 

 
Źródło: Emitent 

Istotne nowe produkty Grupy 

Grupa w kolejnych latach planuje skupić się na rozwoju zarówno gier w modelu try-before-you-buy, jak i free-

to-play. Poniższa tabela przedstawia gry premium, które Emitent zamierza wprowadzić lub wprowadził na 

rynek w 2 połowie 2016 i 2017 r. Szczegółowy harmonogram oraz nazwy poszczególnych gier mogą ulec 

zmianie. 

W przypadku gier free-to-play, Spółka będzie w szczególności rozwijała bazę aktywnych użytkowników, 

którym będą oferowane kolejne uaktualnienia gier wydanych w 2016 r. oraz planowany jest światowy debiut 

kolejnej gry, tj. Bladebound. Pierwsze przychody z gier free-to-play pojawią się bezpośrednio po debiucie gry 

(soft launch). Następnie Grupa będzie pracowała nad uzyskaniem optymalnych wskaźników, które umożliwią 

osiągnięcie pełnego potencjału przychodowego danej gry, po którym następuje hard launch.   

Tabela 5: Istotne nowe produkty w segmencie premium 

Data premiery Tytuł Krótki opis 

Gry premium (produkcja wewnętrzna) 

2016 

(gra wydana na BFG 

21.07.2016 r.) 

Enigmatis 3: The Shadow of 

Karkhala 

Enigmatis 3 opowiada ostatni rozdział historii, znanej z Enigmatis: 

The Ghosts of Mapple Creek i Enigmatis: The Mists of Ravenwood, 

gdzie po odkryciu tajemnicy Pastora bohaterka serii, dowiaduje się, 

że mordując ostatniego z pozostałych popleczników Asmodeusza, 

stał się on najpotężniejszym (i jedynym żyjącym) sługą demona. 

Celem Pastora jest teraz ponowne przywołanie na świat 

pokonanego przed wiekami Asmodeusza. W Enigmatis 3 bohaterka 

rusza w pościg za Pastorem. Trop wiedzie ją do opuszczonego 

Maple Creek, a potem prosto w dzikie ostępy gór Karakorum, gdzie 

staje twarzą w twarz ze starożytną tajemnicą opuszczonego 

klasztoru oraz bestią nawiedzającą okolice. Wspólnie z nowym 

partnerem, znanym z poprzednich części gry detektywem 

Hamiltonem, oraz podupadającym rodem strażników, 

reprezentowanym przez małą dziewczynkę imieniem Fang, próbuje 

powstrzymać Pastora przed uwolnieniem jego pana – Asmodeusza. 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

  

 
    65 

Gry premium (produkcja zewnętrzna) 

2016 

(gra wydana 21.07.2016 r.) 

Demon Hunter 2: A New 

Chapter 

Dwadzieścia lat temu w przerażającej walce przegnałaś demona 

Ragnara ze swojego świata, ale każdy wie, że pokój nie będzie trwał 

wiecznie. Teraz to tylko kwestia czasu, aż zło ponownie uderzy. 

Dlatego wędrujesz w nieznane w poszukiwaniu informacji i poszlak, 

które zagrażają twojej egzystencji. 

Jeden telefon sprawi, że udasz się w podróż z której na pewno nie 

wyjdziesz bez szwanku 

2016 

(gra wydana 01.09.2016 r.) 

Agent Walker: Secret Journey W samym środku wojennej zawieruchy dokonano niezwykłego 

odkrycia. Włócznia Przeznaczenia, którą uważano za bezpowrotnie 

zaginioną została odnaleziona po dwóch tysiącleciach. Niektórzy 

uważali jej istnienie za mit, włócznia jednak istnieje i jest tak 

potężna, jak w historiach opowiadanych na jej temat. Włócznia 

Przeznaczenia może odmienić losy wojny i wróg dobrze o tym wie. 

Zostałeś wysłany w niebezpieczną misję, aby odzyskać artefakt 

i zniszczyć go. Podróżując przez pola bitewne Francji, na każdym 

kroku będziesz napotykać śmierć i zniszczenie, ale porażka nie 

wchodzi w grę. Nie masz zbyt wiele czasu. Jeżeli artefakt dostanie 

się w ręce wroga, świat jaki znamy, pogrąży się w ciemności. 

2016 The Secret Order 4 - Beyond 

Time 

Sara cofnęła się do przeszłości by ocalić antyczne Królestwo 

Aeronheart. Udało jej się, lecz straciła bezcenną maszynę czasu – 

okręt Royal Griffin, jej jedyną szansę na powrót do domu. Czy jest 

zatem jakiś inny sposób? Sara opracowuje sprytny plan, ale 

bezwzględnym smok Clan zawsze pozostaje jednej krok przed nią. 

On i jego poplecznicy zrobią wszystko, aby upewnić się, że Sara 

pozostanie pochowana w przeszłości na zawsze. Dołącz do Sary 

i wyrusz do krainy poza czasem w poszukiwaniu upragnionej drogi 

powrotnej do przyszłości 

2016 Endless Fables: The 

Minotaur`s Curse 

Akcja tej przygody toczy się wokół legendy posagu mitycznego 

minotaura, który z niewyjaśnionych przyczyn znajduje w wielu 

miejscach na świecie, począwszy do Paryża, aż po Kretę. 

Podasz podróży bohaterka ucieka z rąk tajnej sekty, jednak tylko po 

to by trafić do legendarnego labiryntu Minotaura. Jej zdaniem będzie 

powstrzymanie mitycznej bestii przed powrotem do naszego świata. 

2016 Lost Grimoires: Stolen 

Kingdom  

Młoda alchemiczka wraca po studiach do rodzinnego domu, aby 

dokończyć naukę pod okiem znajomego mistrza. Kiedy jednak 

dociera na miejsce, odkrywa sekrety dotyczące zaginięcia przed laty 

swoich rodziców. Napotyka tajemniczego przestępcę i wchodzi 

w posiadanie niesamowitego kryształu. Aby poznać jego moc musi 

zmierzyć się z mroczną prawdą o królestwie, swojej rodzinie i wuju – 

wielkim mistrzu alchemii. Czy uda jej się uratować kraj przez plagą 

korupcji i niesprawiedliwości? 

2016 Eventide 2 W zakamarkach naszego współczesnego świata (na przykład 

w głęboko ukrytych leśnych ostępach) kryją się tajemnicze miejsca 

przesycone magią. Legendy o czarnoksiężnikach miały w sobie 

ziarno prawdy. Niektórzy z nich byli nieśmiertelni i dotrwali do 

naszych czasów – teraz ukrywają się i nadal snują swoje zaklęcia. 

Nie zawsze jest to magia przychylna ludziom. Niektórzy potężni 

czarnoksiężnicy są tak egocentryczni i obsesyjni, że zatracili 

poczucie moralności. Mogą mieć jednak wpływ na całe 

społeczności, bo siłę swojej magii czerpią, jak prastare duchy, 

z ludzkich pragnień i życzeń. A nawet – w ekstremalnych 

przypadkach – z handlu ludzkimi duszami. 

2016 Demon Hunter 3 Odkąd Dawn Harlock pokonała demona Ragnara 5 lat temu, nie 

odnotowano żadnego przypadku złowrogiej aktywności 

niebezpiecznej istoty z innego wymiaru. Główna bohaterka zostaje 

ponownie wezwana aby pomóc w śledztwie, prowadzonym przez 

oficera Arthura Browna. Kobieta została zamordowana a jej córka 

uważana jest za zaginioną. Czy to zwykłe zabójstwo, czy też za 

zbrodnią kryje się coś bardziej złowrogiego i nadnaturalnego? 

Rozpocznij śledztwo by wytropić mordercę i odkryć mroczne sekrety 

ze swojej własnej przeszłości w tej, mrożącej krew w żyłach, 

przygodzie. 

Żródło: Emitent 
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Emitent zamierza wydać w 2017 r. zarówno kontynuacje najlepiej sprzedających się gier HOPA, wydanych 

przez Spółkę w poprzednich latach, jak również nowe gry, w tym m.in. takie gry jak: Faces of Illusion, The 

Secret Order 5 - The Buried Kingdom, Queen’s Quest 2, Myth Seekers, Lost Grimoires 2, End of Dawn, 

Eventide 3, Soul Suspect, Endless Fables 2, Sands of Wonder, Infected: The Twin Vaccine, The New Era, 

Louisiana, The Secret Order 6, Lost Grimoires 3.  

Dodatkowo Emitent planuje również wydanie około 10 już istniejących gier na nowych platformach, tj. 

konsolach oraz na Apple TV. 

 Proces produkcji i wydawania gier 3.2.3.

a) Segment gier premium 

Proces produkcji gry premium 

Proces wyprodukowania gry składa się z trzech głównych etapów, tj. preprodukcji, przygotowania prototypu 

gry oraz fazy produkcji gry.  

Etap preprodukcji  

Etap preprodukcji obejmuje przygotowanie ogólnej wizji projektu – w pierwszej kolejności formowany jest 

zespół deweloperski oraz przygotowywany jest wstępny harmonogram produkcji danej gry oraz tworzona 

jest dokumentacja, niezbędna podczas kolejnych etapów projektu. Następnie zespół roboczy opracowuje 

tzw. scenariusze gry, które zawierają m.in. najważniejsze wydarzenia fabularne gry, opisy występujących 

w grze postaci oraz motywacje działań głównych bohaterów. Opracowywany jest także tzw. setting projektu, 

czyli zestaw w skład którego wchodzą m.in: elementy świata przedstawionego i jego geneza, postacie oraz 

wydarzenia (na przykład dla gry Grim Legends jest to setting baśniowy, dla Nightmares from the Deep – 

setting piracki). Etap preprodukcji trwa około miesiąca.  

Etap prototypowania 

Etap prototypowania polega na stworzeniu pierwszej godziny rozgrywki, w oparciu o grafiki koncepcyjne. 

Jakość tego etapu produkcji jest oceniania wewnętrznie, bazując na wypracowanych standardach ewaluacji 

projektów. Etap utworzenia prototypu gry trwa około dwóch miesięcy.  

Etap produkcji 

Etap produkcji gry obejmuje dwa główne obszary prac: 

 Finalizacja pierwszej godziny gry, czyli kluczowego elementu gry. Zawiera ona wszystkie najbardziej 

istotne dla gracza elementy rozgrywki. Jednocześnie stanowi zapowiedź tego czego gracz może 

oczekiwać po odblokowaniu pełnej wersji gry. Zakończeniem realizacji tego etapu produkcji są testy 

gry, podczas których osoby spoza Spółki (z wybranej grupy docelowej) grając przez ok. 30-40 minut, 

dzieli się swoimi wrażeniami z gry i ocenia jakość przedstawionego fragmentu rozgrywki. Na tej 

podstawie wprowadzane są poprawki i kolejne usprawnienia do gry. 

 Prototypowanie i finalizacja pozostałej zawartości gry oraz przygody dodatkowej - etap, który trwa 

równolegle do finalizacji pierwszej godziny. Na tym etapie również ma miejsce proces weryfikacji 

i oceny jakości gry. Bazą dla takich działań są informacje uzyskane na podstawie wspomnianych 

testów. Dobre oceny graczy testujących pierwszą godzinę są podstawą do opracowywania oraz 

przygotowania elementów wchodzących w skład Edycji Kolekcjonerskiej, tj.: dodatkowa przygoda 

i materiały dodatkowe (tapety, grafiki koncepcyjne, ścieżka dźwiękowa). 

Etap produkcji gry trwa około 10-18 miesięcy. 

Produkcja gier casualowych ma miejsce w oparciu o własną technologię Spark Casual Engine (silnik gier), 

dedykowaną grom HOPA. W przeciwieństwie do dostępnych na rynku narzędzi uniwersalnych, 

pozwalających tworzyć dowolne gry, jest to wyspecjalizowane narzędzie pozwalające na optymalizację 

procesów produkcyjnych i wydawniczych dla gier HOPA, co z kolei przekłada się na efektywność kosztową 

gry. Kod źródłowy jest w pełni kontrolowany przez Spółkę, co zapewnia Artifex Mundi dużą niezależność, 

a także minimalizuje technologiczne czynniki ryzyka. Spark Casual Engine projektowany był od samego 
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początku jako technologia multiplatformowa. Pozwala to Spółce na dotarcie ze swoimi produktami do 

szerokiego grona odbiorców. Obecnie technologia Spark Casual Engine dostępna jest na wszystkich 

ważnych platformach, a jej architektura umożliwia w łatwy sposób dodawanie kolejnych. Technologia Spark 

Casual Engine wykorzystywana jest nie tylko do projektów wewnętrznych Spółki, ale również przez firmy 

trzecie, w stosunku do których Artifex Mundi pełni rolę wydawcy. 

Główni dostawcy Grupy 

Grupa posiada kilkunastu stałych, stabilnych dostawców, z którymi tworzy i współpracuje przy produkcji gier. 

Główni dostawcy (deweloperzy gier) Grupy zaprezentowani zostali w poniższej tabeli.  

Tabela 6: Kluczowi dostawcy Grupy 

Dostawca Profil działalności 

„The House of Fables” Robaszyński-Janiec Sp.J. 

(Polska)  

Dostawca jest podmiotem zajmującym się tworzeniem gier komputerowych oraz 

oprogramowania. Doradza również w zakresie specjalistycznego projektowania 

stron internetowych oraz informatyki.  

Dostawca realizuje na zlecenie Artifex Mundi produkcję gry Eventide: Slavic 

Fable oraz kontynuacji Eventide 2 i Eventide 3. 

World-LooM Games Sp. z o.o. (Polska) Dostawca zajmuje się produkcją gier komputerowych i działalnością wydawniczą 

w zakresie gier komputerowych. Prowadzi także działalność związaną 

z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. 

World-LooM Games Sp. z o.o. współpracuje z wiodącymi wydawcami gier, 

takimi jak Big Fish Games Inc. oraz Game House.  

Dostawca realizuje na zlecenie Artifex Mundi produkcję gry o tytule Lost 

Grimoires: Stolen Kingdom oraz Lost Grimoires 2: The Elixir of Immortality. 

Anshar Studios S.A. (Polska) Dostawca zajmuje się wydawaniem gier komputerowych na platformy: PC/Mac, 

Android, iOS, Windows 8, Windows Phone, Play Station 4, XboxOne oraz 

produkcją oprogramowania. Prowadzi również działalność post produkcyjną 

filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Anshar Studios S.A. świadczy 

usługi z zakresu doradztwa informatycznego i technologii informatycznych oraz 

komputerowych. 

Dostawca produkuje na zlecenie Artifex Mundi grę Kate Malone: Hidden Object 

Detective. 

Dariusz Rusin prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą Orchid Games Dariusz Rusin (Polska) 
Dostawca zajmuje się działalnością wydawniczą w zakresie gier komputerowych 

na wszystkie dostępne platformy oraz oprogramowania oraz sprzedażą 

detaliczną prowadzoną przez Internet. 

BraveGiant Ltd. (Cypr) BraveGiant Ltd. to studio developerskie, które powstało z inicjatywy grupy 

ekspertów z dziedziny psychologii, programowania, muzyki oraz projektowania. 

Spółka jest licencjodawcą następujących gier: Demon Hunter: Chronicles From 

Beyond – The Untold Story, Queen’s Quest – Tower of Darkness, Queen’s 

Quest 2, Demon Hunter 2: New Chapter, Tibetan Quest: Beyond World’s End. 

Mateusz Chruścik prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą Mateusz Chruścik 

Moonrise Interactive (Polska) 

Mateusz Chruścik Moonrise Interactive jest podmiotem zajmującym się 

działalnością związaną z oprogramowaniem, polegającą na tworzeniu, 

modyfikowaniu, badaniu i wspomaganiu oprogramowania oraz opracowania 

projektów stron internetowych. 

Dostawca stworzył na zlecenie Artifex Mundi grę Left in the Dark: No One on 

Board oraz jest w trakcie produkcji gry Faces of Illusion: The Twin Phantoms. 

Michał Stasiak prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą Michał Stasiak Sodigital 

(Polska) 

Dostawca zajmuje się tworzeniem gier komputerowych, jak również 

działalnością wydawniczą w zakresie oprogramowania. Ponadto, dostawca 

prowadzi działalność związaną z zarządzaniem sprzętem informatycznym oraz 

działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. 

Dostawca realizuje na zlecenie Artifex Mundi produkcję gry o tytule: Sands Of 

Wonder: The Fall of Crystal City. 

Źródło: Emitent 

Umowy o wykonanie gier lub ich elementów przewidują przeniesienie autorskich praw majątkowych na 

Emitenta. Wykonawcom nie przysługują zatem żadne majątkowe prawa do gier.  
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W przypadku gier wyprodukowanych przez zewnętrzne studia, Emitent jest zobowiązany do płatności 

tantiem na rzecz producenta gry, w zależności od osiąganej sprzedaży. 

Proces wydawania gry w segmencie premium 

Spółka realizuje działalność wydawniczą równolegle do działalności produkcyjnej. Emitent wydaje większość 

gier samodzielnie, w tym na największe platformy mobilne, a ostatnio również na konsole.  

Z roku na rok, udział gier wydawanych przez Spółkę systematycznie rośnie. W 2015 r. udział przychodów 

generowanych w ramach self publishingu, przekroczył poziom 76%, wobec 18% w 2012 r.  

Historycznie Spółka współpracowała z dwoma globalnymi wydawcami gier - G5 Entertainment oraz Big Fish 

Games, Inc. Na Datę Prospektu, Emitent nie wydaje już nowych gier w segmencie premium we współpracy 

z G5 Entertainment. W przypadku Big Fish, Spółka planuje wydanie dwóch gier do końca 2016 r. Od 2017 r., 

Emitent zamierza wydawać nowe gry wyłącznie samodzielnie, co pozwoli na osiągnięcie pełnej 

niezależności w tym segmencie oraz zwiększy kontrolę nad całym cyklem życia gry.  

Proces wydawania gry obejmuje następujące etapy, scharakteryzowane poniżej: 

Etap przygotowania gry 

Etap przygotowania gry obejmuje: 

 Przygotowanie lokalizacji językowych - w zależności od gry podejmowana jest decyzja o liczbie 

języków, w których będzie dostępna gra;  

 Przygotowanie listy usprawnień, obejmującej proponowane zmiany mające na celu zachowanie 

wysokiej jakości rozrywki na urządzeniach przenośnych. Najczęściej dotyczą one wielkości 

i czytelności przycisków, czcionek oraz układu różnych elementów interfejsu gracza oraz zagadnień 

związanych z optymalizacją działania gry; 

 Przygotowanie interfejsu gracza – prace na tym etapie mają na celu optymalizację interfejsu pod 

katem urządzeń przenośnych. Modyfikacje dotyczą m.in. wszelkiego rodzaju elementów związanych 

z interfejsem graficznym i tekstowym oraz mini-gier, tak by zachowały swoją czytelność z urządzeń 

stacjonarnych, a jednocześnie były wygodne w sterowaniu poprzez dotyk. 

Etap marketingu gry 

Marketing gry obejmuje dwie fazy: 

 Implementacja wewnętrznych narzędzi marketingowych, które podczas rozgrywki mają zachęcać do 

kupna gry i zapoznania się z ofertą. Takimi narzędziami są: 

 tzw. paywalle – atrakcyjne pod kątem marketingowym plansze graficzne, które informują gracza 

o korzyściach płynących z zakupu danej gry, umiejscowione w kluczowych miejscach (fabularnych) 

gry mają na celu przyspieszenie decyzji zakupowej;  

 rate points – komunikaty zachęcające do oceny aplikacji przez gracza; 

 crosspromo – narzędzie umożliwiające promocję aplikacji poprzez inne aplikacje, które pozwalają 

użytkownikowi zapoznać się z aktualną ofertą Spółki;  

 Przygotowanie materiałów promocyjnych pod kątem wymogów platform dystrybucyjnych oraz 

w perspektywie działań promocyjnych w mediach i mediach społecznościowych oraz na stronie Spółki 

- są nimi: ikona gry, grafiki promocyjne wraz z opisami, opis fabuły gry wraz z głównymi cechami, 

newsletter, grafiki na media społecznościowe i strony www. 

Etap premiery gry  

Przed oficjalnym udostępnieniem gry mają miejsce testy jakości gry na poszczególnych platformach 

dystrybucyjnych. Następnie gra jest umieszczana w sklepach z określeniem różnic cenowych i wersji 
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językowych. Nowość w ofercie na danej platformie w pierwszej kolejności jest dystrybuowana w wersji tzw. 

freemium wraz z określoną ceną promocyjną. 

Model sprzedaży freemium oferuje darmowy dostęp do „części” danego tytułu (oferuje możliwość 

darmowego grania przez ok. pierwszą godzinę), po czym wymaga dokonania zakupu wewnątrz gry (tak 

zwany in-app purchase) w celu otrzymania możliwości jej kontynuowania. Jest to sposób aby dać czas 

potencjalnemu konsumentowi na zapoznanie się z grą bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Etap udostępnienia gry na platformy mobilne  

Podczas tego etapu weryfikacji podlegają wszelkie materiały graficzne pod kątem ich optymalizacji na 

urządzeniach przenośnych (tablet/telefon). 

W przypadku gier wydawanych wraz z wydawcą zewnętrznym, powyżej scharakteryzowane etapy 

realizowane są poza Spółką. 

W ramach współpracy z wydawcą Big Fish Games, Spółka realizuje swoje gry samodzielnie z własnych 

funduszy, natomiast Big Fish Games nie ingeruje w proces kreatywny. Big Fish Games jest więc 

dystrybutorem gier Spółki na swoim portalu (lub wydawcą na platformach iOS czy macOS w przypadku 

starszych gier czy serii, na które umowy zostały zawarte w pierwszych latach działalności Artifex Mundi). 

Ważnym etapem przy tej współpracy są tzw. surveys, czyli ankiety wśród graczy, klientów Big Fish Games, 

którzy testują część gry. Na podstawie wyniku ankiety, Big Fish Games przyznaje grze tytuł Collector’s 

Edition, jeśli gra otrzymała wystarczająco wysokie oceny. Stanowi on z jednej strony gwarancję wysokiej 

jakości gry dla klientów, a z drugiej wyższych przychodów z gry dla Spółki. Big Fish Games odpowiada za 

marketing gry, który w przypadku gier Collector’s Edition jest gwarantowany umową.  

Emitent współpracuje również z wydawcą G5 Entertaiment (dotyczy gier wydawanych w latach poprzednich). 

W przypadku gier HOPA wydawanych z G5 Entertaiment w latach poprzednich, współpraca odbywała się na 

zbliżonych warunkach do opisanej powyżej umowy z Big Fish Games. Artifex Mundi posiada kontrolę 

kreatywną, a G5 Entertainment był wydawcą gier na platformy mobilne. Po rozpoczęciu samodzielnej 

działalności wydawniczej przez Spółkę, przestała ona korzystać z usług G5 Entertaiment. Spółka otrzymuje 

określony procent przychodów w zależności od danego tytułu. G5 Entertaiment odpowiada za marketing gry. 

b) Segment gier free-to-play 

Proces produkcji i wydawania gry w segmencie free-to-play 

Proces produkcji gier free-to-play trwa od 12 do 36 miesięcy. Analogicznie, jak w przypadku gier premium, 

w pierwszej kolejności tworzony jest dedykowany zespół roboczy oraz rozpoczynają się równoległe prace 

nad prototypowaniem gier, które trwają kilka miesięcy. Po tym okresie, następuje weryfikacja i wybierany jest 

prototyp, który przechodzi wewnętrzny proces ewaluacji. Kolejne miesiące to prace nad doskonaleniem gry 

i przygotowanie gry do tzw. soft launchu, czyli udostępnienia gry niepełnemu kręgu potencjalnych odbiorców 

z niepełnym zakresem funkcjonalności.  

Różnice w podejściu do wydawania gier pomiędzy segmentem free-to-play, a segmentem premium dotyczą 

właśnie fazy soft launchu oraz działań mających miejsce po wydaniu gry. W grach premium praca nad grą 

kończy się w momencie jej wydania (na daną lub kolejne platformy). W przypadku gier free-to-play, prace 

nad grą prowadzone są przez wiele miesięcy, a nawet lat po wydaniu gry.  

Etap soft launchu jest zróżnicowany w zależności od danego wydawcy. W przypadku G5 Entertaiment, gra 

jest praktycznie skończona na etapie soft launchu, który jest realizowany od razu na cały świat. Po wydaniu 

gry, poprawiane są detale, które mają wpływ na wskaźniki KPI (czyli np. MAU, MARPU, MARPPU, retencja, 

konwersja). Dodatkowo cykliczne wydawane są uaktualnienia gry, pozwalające na dodanie nowe zawartości 

lub usprawniające rozgrywkę.  

G5 Entertainment metodycznie buduje pozycję wydawanych gier free-to-play. Przez okres pierwszych 6 

miesięcy, optymalizowane są kluczowe mechanizmy monetyzacyjne gry – w tym czasie powstają średnio 2-3 

aktualizacje. Po tym okresie rozpoczyna się skalowanie gry. Potencjał kreatywny gry oraz optymalizacja 

parametrów monetyzacyjnych mają na celu utrzymanie gry na wysokich pozycjach najlepiej zarabiających 
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gier, np. w rankingach prowadzonych przez sklepy Google Play oraz Apple App Store, nawet przez 

kilkadziesiąt miesięcy. 

W przypadku gier free-to-play wydawanych przez Artifex Mundi, Spółka przyjęła inne podejście niż opisane 

powyżej. Soft launch gry jest ograniczony terytorialnie i nie stanowi finalnej wersji gry, a pozwala na 

modyfikacje kierunku rozwoju gry i poprawę wskaźników, eksplorując różne podejścia do gry. Zawartość 

oraz pełna funkcjonalność gry są dodawane na podstawie danych zebranych od rzeczywistych graczy 

podczas etapu soft launch. W taki sposób Spółka minimalizuje ryzyko poprzez cykliczną weryfikację 

atrakcyjności gry na możliwie wczesnym etapie produkcji.  

W obu przypadkach Spółka uznaje, że gra zostanie wydana w momencie gdy kluczowe wskaźniki gry są 

wystarczająco wysokie aby rozpocząć intensywną promocję gry. Co za tym idzie, Spółka nie ponosi dużych 

wydatków marketingowych bez wcześniejszej minimalizacji ryzyka, że wydatki te się nie zwrócą.  

Promocja i marketing gier free-to-play mają na celu pozyskanie oraz zwiększanie bazy aktywnych 

użytkowników gry (ang. Monthly Active Users, MAU). Działalność marketingowa i promocja gier Emitenta ma 

zasięg międzynarodowy i prowadzona jest głównie kanałami cyfrowymi 

Marketing w przypadku gier free-to-play można podzielić na dwie główne kategorie:  

 Pozyskiwanie użytkowników (ang. User Acquisition, UA) do gry przez marketing w kanałach 

zewnętrznych,  

 Zwiększanie przychodów z gry poprzez optymalizowanie kluczowych wskaźników gry (ang. Key 

Performance Indicators, KPI), tzw. marketing wewnątrz gry. 

Marketing w kanałach zewnętrznych 

Głównym sposobem pozyskiwania użytkowników są reklamy w mediach, ze szczególnym naciskiem na 

reklamy online, w tym przede wszystkim reklamy online wyświetlane na urządzeniach mobilnych. 

W przypadku reklam wykorzystywane kanały to m.in.: Facebook, Google AdWords, YouTube, Chartboost, 

TapJoy oraz inne o podobnym modelu biznesowym.  

Forma reklam jest zróżnicowana w zależności od kanału. Mogą to być zarówno banery reklamowe, graficzne 

reklamy pełnoekranowe, jak i filmy reklamowe. Dodatkowo do formy należy dodać sposób w jaki reklama jest 

prezentowana. Reklama może być pokazana użytkownikowi w formie prostego banneru w aplikacji, reklamy 

pełnoekranowej (tzw. interstitial ad), jak i w bardziej zaawansowanych formach, takich jak np. offerwall, 

native ad, czy rewarded video ad. Szczególnie popularnym aktualnie typem reklam jest tzw. rewarded video 

ad skierowany w szczególności dla gier free-to-play. Reklamę tego typu użytkownik wyświetla sam w zamian 

za np. walutę premium w grze.  

Głównym celem każdej kampanii marketingowej dla gier free-to-play jest zachęcenie oglądającego reklamę 

do instalacji gry. W zależności od kanału, formy reklamy, jej typu oraz samej jakości przygotowanych przez 

reklamującego materiałów konwersja może być różna. Różna może być też tzw. wartość użytkowników, 

którzy już grę zainstalowali. W zależności od wspomnianych czynników pozyskani użytkownicy mogą być 

bardziej lub mniej zaangażowani w grę, a także monetyzować się w grze w różnym stopniu. Na późniejszym 

etapie rozwoju gry istotna jest optymalizacja kampanii reklamowych pod każdym względem, tak aby 

inwestować w kanały, typy i formy pozyskiwania użytkowników, którzy w efekcie przełożą się na jak 

największe przychody z gry. Osiąga się to poprzez przypisanie wartości Lifetime Value statystycznego 

użytkownika (ang. LTV) pozyskiwanego z każdego wykorzystywanego sposobu. Dzięki temu porównując 

LTV do kosztu pozyskania użytkownika z danego kanału (ang. User Acqusition Cost, UAC) można wybrać 

najbardziej atrakcyjne sposoby pozyskiwania użytkowników dla danej gry.  

W przypadku gier free-to-play na podobnych zasadach można patrzeć też na inne formy marketingu, takie 

jak reklamy w TV czy promocja przez uczestnictwo w targach konsumenckich. 

Należy jeszcze wspomnieć o szczególnym rodzaju marketingu dostępnym dla urządzeń mobilnych czyli 

promocji na stronach aplikacji sklepu (czyli np. na stronie Google Play czy Apple App Store). Decyzja 

o promocji leży całkowicie po stronie 1
st
 party i tzw. Editorial Team, jednak dzięki wypracowanym przez lata 
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kontaktom szanse na wyróżnienie na stronach sklepu gry Spółki jest większa niż szanse większości 

wydawców. Ze względu na bardzo duży sukces gier opartych ma modelu free-to-play sklepy, które mają 

udział w zyskach z gry, chętnie promują tego typu gry. Sukcesy Spółki w skutecznym i wielokrotnym 

wypromowaniu gier premium na stronach sklepów pozwalają z dużą dozą optymizmu patrzeć na możliwość 

dużych promocji gier w modelu free-to-play.  

W przypadku Spółki należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wykorzystania wspominanego już 

narzędzia Crosspromo. Crosspromo jest wyświetlane przy każdorazowym uruchomieniu jakiejkolwiek gry 

Spółki i pozwala na przedstawienie oferty, w tym m.in. katalogu produktów czy aktualnych promocji. 

W efekcie Crosspromo pozwala na praktycznie bezkosztowe pozyskiwanie użytkowników. Ze względu na 

bardzo szerokie portfolio Spółki i wysoką sumaryczną liczbę ściągnięć gier zasięg Crosspromo jest znaczny.  

Bezpośrednie działania marketingowe mogą pozytywnie wpłynąć na wzrostu ruchu organicznego do gry. 

Przez ruch organiczny rozumie się instalacje gry, o których nie można powiedzieć, że są efektem 

konkretnych kampanii marketingowych. Przykładowo, dzięki dużej liczbie ściągnięć gry będącej efektem 

skutecznej kampanii marketingowej gra może awansować na wysokie miejsca w kategorii Najczęściej 

ściąganych gier w sklepie. Wysoka pozycja w tej kategorii, a więc zwiększona widoczność gry dla 

użytkowników, powoduje w efekcie dodatkowe ściągnięcia zwane organicznymi. 

Marketing wewnątrz gry 

Kolejną kategorią marketingu, specyficzną dla gier w modelu free-to-play, jest marketing wewnątrz gry. 

Marketing tego rodzaju ma na celu optymalizację wskaźników gry, takich jak retencja, zaangażowanie 

(engagement), konwersja czy monetyzacja. Wskaźniki te można optymalizować na wiele sposobów, np.:  

 Optymalizacja działania oraz wyglądu sklepu wewnątrz gry, np. poprzez promocje na przedmioty czy 

walutę premium w grze,  

 Organizacja tzw. eventów w grze, takich jak np. możliwość zdobycia podwójnej liczny punktów 

doświadczenia w określony weekend,  

 Promocyjne pakiety dla graczy niepłacących celujące w zwiększenie prawdopodobieństwa konwersji 

gracza,  

 Uzależnienie działania gry w zależności od tego, czy gracz jest graczem płacącym czy nie. 

Przykładem może być wyświetlanie reklam tylko graczom niepłacących. 

Należy zaznaczyć, że kluczowy wpływ na te wskaźniki ma konstrukcja, design i jakość samej gry, jednak 

działania marketingowe wewnątrz gry mogą również pozytywnie na nie wpłynąć. 

Opisane powyżej działania pozwalają na budowę bazy aktywnych użytkowników gry (MAU) oraz jej 

utrzymanie w czasie.  

 Dystrybucja produktów Emitenta i jego grupy kapitałowej 3.2.4.

Dystrybucja produktów Emitenta jest realizowana zarówno w formie online, jak i przy wykorzystaniu kanałów 

sprzedaży detalicznej, których znaczenie jednak systematycznie spada. Dzięki wykorzystywanemu przez 

Emitenta własnemu silnikowi gier, produkty Spółki dostępne są na następujących platformach internetowych 

(1
st
 parties): Apple App Store, Mac App Store, Google Play, Amazon Appstore, Windows Store, Windows 

Phone Store i Steam. W 2016 r. część z produktów Spółki zostanie udostępniona także na konsole (Xbox 

One i PS4) oraz w Apple TV.   
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Dystrybucja produktów na platformach Apple App Store, Apple Mac App Store, Google Play, Amazon 

Appstore, Windows Store i Steam 

Punktem wspólnym dla wszystkich platform dystrybucyjnych jest moduł określany mianem konsoli 

dewelopera, która daje możliwość umieszczania odpowiednio skompilowanej aplikacji (zwanej buildem) wraz 

z opisami i materiałami promocyjnymi, a także ustalania cen czy konfiguracji dostępnych wewnątrz aplikacji. 

Z poziomu konsoli dewelopera określa się również datę wydania gry oraz rynki, na których dana gra ma być 

dostępna. 

Każda aplikacja, zanim zostanie udostępniona klientom, musi zostać sprawdzona pod kątem zgodności 

z daną platformą. Proces ten (w zależności od platformy) trwa od kilku godzin do nawet kilkunastu dni. 

Weryfikacja ta jest czysto formalna – najczęściej sprawdzana jest zgodność aplikacji z urządzeniami 

i standardami danej platformy oraz czy aplikacja nie zawiera w sobie złośliwego oprogramowania. Nie jest 

sprawdzana ani oceniana jakość wykonania gry. 

Zanim aplikacja trafi na rynek, najczęściej 2-3 tygodnie przed premierą, dedykowany zespół przedstawicieli 

danej platformy (nazywany zwykle Editorial Team) dokonuje oceny i podejmuje decyzję czy dany produkt 

będzie dodatkowo promowany. Taka promocja gwarantuje dotarcie do znacznie większej grupy odbiorców 

co ma duże przełożenie na przychody generowane przez daną grę. Umieszczenie lub nie gry na stronie 

sklepu jest autonomiczną decyzją Editorial Team. Wydawcy aplikacji nie mają bezpośredniego dostępu do 

zespołów sklepów, jednak przez wypracowany kontakt z ich reprezentantami można zwiększyć szanse na 

wyróżnienie gry na stronie danej platformy. Z tego względu Artifex Mundi nawiązała stałą współpracę 

z osobą odpowiedzialną za rozwój kontaktów z 1
st
 parties. Dzięki wypracowanym w ten sposób kontaktom 

i rozmaitym akcjom marketingowym szanse na wyróżnienie gry są większe niż szanse typowego 

małego wydawcy. 

Poza platformą Steam nie ma ograniczenia w liczbie aplikacji, które Spółka może zamieścić w sklepie. 

W przypadku Steam natomiast należy ubiegać się o tzw. „kredyty” na gry. Uzyskanie pierwszego kredytu jest 

najtrudniejsze – wymaga przejścia przez ocenę społeczności w procesie tzw. GreenLight. Taką weryfikację 

przechodziła gra Nightmares from the Deep: The Cursed Heart. Po tym etapie uzyskanie kredytów na 

kolejne gry wymaga tylko zgłoszenia zapotrzebowania do właściciela platformy Steam, firmy Valve. 

Istotnym elementem w cyklu życia produktu są promocje, które w większości odbywają się z inicjatywy 

Spółki i najczęściej maja jednorodny zakres. Zdarzają się również takie, w których dokonywane są znaczące 

zmiany nie tylko w cenie, ale też w warstwie opisowej (dedykowany opis z okazji świąt) i graficznej gier 

(zmiana ikony).  

Realizowane są również promocje, do wzięcia udziału w których Spółka jest zapraszana przez 

przedstawicieli platform dystrybucyjnych. Z reguły tego rodzaju działania wymagają szerszego zakresu 

zmian materiałów promocyjnych. Jednocześnie, w związku z tym, że stroną inicjującą jest dana platforma, jej 

przedstawiciele dbają o dobrą widoczność promocji, na czym w znaczący sposób korzysta Spółka. Promocje 

mają szczególne znaczenie w przypadku dystrybucji gier za pośrednictwem platformy Steam, pozwalając na 

znaczne zwiększenie sprzedaży danego tytułu. 

Dystrybucja produktów na konsole 

Dystrybucja cyfrowa na Xbox One czy PS4, wymaga przejścia kilku bardziej restrykcyjnych etapów. 

W przypadku obu platform proces jest jednak podobny. Pierwszym etapem jest akceptacja przez Microsoft 

lub Sony pomysłu na grę, kolejnym - weryfikacja akceptacyjna samej gry. Weryfikacja ta trwa kilka tygodni. 

W tym okresie gra jest bardzo dokładnie testowana i sprawdzana pod kątem zgodności z platformą. Po 

przejściu weryfikacji ustalana jest planowana data sprzedaży i następnie gra wchodzi do sprzedaży 

w uzgodnionym terminie.  

Główni dystrybutorzy  

Głównymi odbiorcami gier produkowanych przez Emitenta są spółki prowadzące elektroniczne platformy 

dystrybucyjne, takie jak Apple App Store, Apple Mac App Store, Google Play, Amazon Appstore, Windows 

Store i Steam. 
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Poniższa tabela prezentuje najważniejsze platformy dystrybucyjne gier i aplikacji oraz prowadzące je spółki, 

z którymi współpracuje Emitent.  

Tabela 7: Kluczowe kanały dystrybucji produktów Grupy 

Spółka prowadząca 

platformę 

Nazwa platformy Opis platformy 

Microsoft Corporation 

Windows Phone Store 

Windows Store 

Xbox Store (Xbox One) 

Platforma służąca do sprzedaży aplikacji przeznaczonych na urządzenia 

z systemem operacyjnym Windows, m.in. smartfony i tablety oraz konsole Xbox 

One. Gra przed publikacją przechodzi proces weryfikacji 

Apple Inc.  
Apple App Store 

Mac App Store 

Platforma służąca do sprzedaży aplikacji przeznaczonych na urządzenia 

z systemem operacyjnym iOS, m.in. smartfony i tablety, a także komputery 

z systemem macOS. Gra przed publikacją przechodzi proces weryfikacji. 

Google Inc. 
Google Play 

Platforma służąca do sprzedaży aplikacji przeznaczonych na urządzenia 

z systemem operacyjnym Android, m.in. smartfony i tablety. Gra przed 

publikacją przechodzi proces weryfikacji pod kątem niedozwolonych treści, 

a następnie lokowana jest w odpowiednim dziale Google.  

Valve Corporation  
Steam 

Platforma dystrybucyjna służąca do sprzedaży gier komputerowych. Gra przed 

publikacją na portalu przechodzi proces weryfikacji pod kątem m.in. 

niedozwolonych treści i, odpowiednio do prezentowanej tematyki, umieszczana 

jest w określonym dziale.  

Amazon.com Inc  Amazon Appstore for 

Android 

Platforma służąca do sprzedaży aplikacji przeznaczonych na urządzenia 

z systemem operacyjnym Android oraz bazującym na nim systemem Fire OS, 

m.in. smartfony i tablety. Gra przed publikacją przechodzi proces weryfikacji 

prezentowanych treści.  

Źródło: Emitent 

 Główne rynki 3.2.5.

Sprzedaż produktów Grupy skupia się głównie na rynkach zagranicznych. Do najważniejszych rynków 

z punktu widzenia Grupy należą Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, Wielka Brytania oraz Chiny. Istotnymi 

rynkami, na których sprzedaż systematycznie rośnie, są Rosja i Brazylia. Polska w tym zestawieniu plasuje 

się w pierwszej piętnastce największych rynków sprzedażowych Spółki. 

Na poniższym wykresie zaprezentowano strukturę przychodów Grupy zrealizowanych w 2015 r.  

Wykres 5: Struktura przychodów Grupy w 2015 r. 

 

Źródło: Emitent 

Produkty Spółki dostępne są za pośrednictwem największych platform dystrybucyjnych, przy czym żadna 

z nich nie ma pozycji dominującej. Największy udział w przychodach w 2015 r. stanowią gry sprzedawane za 

24,1% 

18,0% 

10,7% 

8,1% 
6,8% 

3,1% 3,0% 2,4% 2,4% 2,2% 1,8% 1,6% 

15,8% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

  

 
    74 

pośrednictwem Google Play (22,8%), Windows Store (17,4%) oraz Apple App Store (17,2%). W 2015 r. 

zmniejszył się udział przychodów generowanych za pośrednictwem sklepów Windows (Windows Store oraz 

Windows Phone Store), natomiast zwiększyły się przychody z Apple App Store i Steam. W 2015 r. 

w portfolio Grupy pojawiły się również pierwsze gry dostępne na konsole Xbox One. W 2015 r. w portfolio 

Grupy pojawiły się również pierwsze gry dostępne na konsole Xbox One, a w 2016 r. na PlayStation 4. 

W ocenie Zarządu Emitenta, w okresie od końca 2015 r. do Daty Prospektu nie wystąpiły znaczące zmiany, 

zarówno w zakresie głównych rynków, na których sprzedawane są gry Emitenta, jak i platform 

dystrybucyjnych, za pośrednictwem których udostępniane są gry, które miałyby wpływ na działalność 

Emitenta. 

Wykres 6: Przychody ze sprzedaży z self-publishingu wg platform (w 2014 r.)2 

  
  

                                                      

2
 Na wykresie nie uwzględniono przychodów realizowanych za pośrednictwem Big Fish Games i G5 Entertainment. 
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Wykres 7: Przychody ze sprzedaży z self-publishingu wg platform (w 2015 r.)
3
 

 

Źródło: Emitent 

W poniższej tabeli zaprezentowano najlepiej sprzedające się gry Spółki w poszczególnych krajach.  

Tabela 8: Najlepiej sprzedające się gry w 2015 r. w poszczególnych krajach 

Kraj Stany Zjednoczone Chiny 

Gra 1 Grim Legends 2 Grim Legends 

2 Grim Legends Enigmatis 2 

3 Enigmatis 2 Grim Legends 2 

4 Demon Hunter Time Mysteries 2 

5 Nightmares From The Deep Time Mysteries 

6 Time Mysteries Enigmatis 

7 Clockwork Tales Clockwork Tales 

8 Time Mysteries 2 Time Mysteries 3 

9 Time Mysteries 3 Demon Hunter 

10 Queen’s Quest Deadly Puzzles 

Źródło: Emitent 

 Przewagi konkurencyjne Spółki 3.2.6.

Na rynku gier mobilnych, na którym działalność prowadzi Grupa, za źródło przewagi konkurencyjnej można 

uznać znajomość specyfiki globalnego rynku oraz umiejętność identyfikowania trendów. Są one wspierane 

wieloletnim doświadczeniem kluczowych pracowników Grupy, mających istotny wpływ na tworzenie gier, 

których grono odbiorców systematycznie się poszerza, umacniając tym samym pozycję rynkową Spółki. 

W opinii Zarządu Emitenta do najważniejszych przewag konkurencyjnych Grupy należą: 

 Zdywersyfikowane portfolio gier, które uniezależnia Spółkę od sukcesu pojedynczej gry, obejmujące 

obecnie ponad 40 tytułów, które skutecznie utrzymuje zainteresowanie klienta oferowanymi 

                                                      

3
 Na wykresie nie uwzględniono przychodów realizowanych za pośrednictwem Big Fish Games i G5 Entertainment. 
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produkcjami, wykorzystując liczne mechanizmy promocyjne (np. technologia umożliwiająca promocje 

produktu poprzez i wewnątrz innego) zachęcające do zakupu pozostałych tytułów. Znaczna liczba gier 

pozwala na osiąganie stabilnych przychodów niezależnie od zmian zainteresowania odbiorców 

poszczególnymi tytułami; 

 Zdywersyfikowana dystrybucja na wszystkich wiodących platformach pozwalająca uniezależnić się od 

kondycji pojedynczego partnera biznesowego. W celu utrzymania szybkiego tempa rozwoju, Grupa 

prowadzi równolegle prace, udostępniając grę zarówno w wersji mobilnej, na PC oraz od 2015 r. 

również na konsole. Prowadzi to do dalszej dywersyfikacji ryzyka i uniezależnienia Grupy od zmian 

popularności poszczególnych platform; 

 Powtarzalność oraz relatywnie długie ogony przychodowe gier wydawanych przez Spółkę, 

przekładające się na stabilne wyniki finansowe Grupy. Grupa posiada w swojej ofercie gry cieszące 

się od dłuższego czasu znaczną popularnością wśród graczy (w szczególności serie Nightmares from 

the Deep, Grim Legends i Enigmatis). Gry te stanowią stabilne źródło przychodów i pozwalają na 

finansowanie dalszych, nowatorskich projektów; 

 Specjalizacja w grach mobilnych, stanowiących jeden z najszybciej rozwijających się segmentów 

rynku gier; 

 Koncentracja na działalności wydawniczej, pozwalająca na uniezależnienie się od zewnętrznych 

wydawców, minimalizująca ryzyko prowadzonej działalności; 

 Spark Casual Engine - technologia (silnik gier) dedykowany grom HOPA, będący autorskim 

rozwiązaniem Spółki, ułatwiający tworzenie gier HOPA oraz umożliwiający optymalizację procesów 

produkcyjnych i wydawniczych, co z kolei przekłada się na efektywne obniżenie kosztów; 

 Liczne grono zewnętrznych deweloperów, produkujących gry na zlecenie Spółki, mających możliwość 

korzystania z silnika Spark, co pozwala na efektywne tworzenie gier w oparciu o opracowaną 

technologię, jednocześnie zapewniając pełną kontrolę procesu produkcji oraz możliwość weryfikacji 

postępów pracy, jak i implementację potencjalnych zmian w grze. Dotychczasowa wieloletnia 

współpraca z developerami, zapewnia dostarczenie przez nich gier o wysokiej jakości, pozwalając tym 

samym na eksplorację i rozwój nowych segmentów w oparciu o wewnętrzne zespoły deweloperskie; 

 Bogate doświadczenie kluczowych pracowników Spółki w zakresie produkcji, promocji i sprzedaży gier 

na globalnym rynku. W efekcie Spółka z wyprzedzeniem może reagować na zmiany rynkowe, szybciej 

dostrzegać pojawiające się trendy oraz dostosowywać swoją strategię do zmieniających się potrzeb 

i oczekiwań klientów; Doświadczenie zespołu zarządzającego Grupą pozytywnie wpływa także na 

możliwość podejmowania trafnych decyzji dotyczących wyboru projektów przeznaczanych do 

realizacji, a także związanych ze współpracą z zespołami deweloperskimi; 

 Niezależność od wydawców, dzięki samodzielnie prowadzonej działalności wydawniczej Spółki, 

pozwalającej na budowanie relacji z 1
st
 parties i zapewniające efektywność kosztową; 

 Bardzo dobre kontakty biznesowe z kluczowymi przedstawicielami firm, takich jak: Google, Apple, 

Amazon i Microsoft, które w znaczący sposób przekładają się na prowadzone działania promocyjne. 

Zwiększenie widoczności aplikacji będących w ofercie Spółki wprost przekłada się na wyniki przez 

nią generowane. 

 OTOCZENIE RYNKOWE 3.3.

 Otoczenie makroekonomiczne 3.3.1.

Poniższe dane przedstawiają ogólną sytuację makroekonomiczną w Polsce i na świecie w latach 2014-2016, 

ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników globalnych i prognoz. Źródłem danych są GUS, publikacje 

Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, OECD i Banku Światowego. 
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Sytuacja na rynkach globalnych 

PKB 

Zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego wzrost globalnego produktu krajowego 

brutto w 2016 r. wyniesie 3,4% w skali roku (wobec 3,1% w 2015 r.). Znaczny wpływ na tempo wzrostu 

gospodarczego na świecie będzie miała wysoka dynamika PKB na rynkach wschodzących i w krajach 

rozwijających się (kraje azjatyckie mogą zanotować wzrost na poziomie 6,3%, w tym Indie 7,5%). Wzrost 

gospodarczy w Chinach, szacowany jest na poziomie 6,9%, czyli powyżej przeciętnego tempa wzrostu 

globalnego, niemniej jednak jego dynamika ulega stopniowemu osłabieniu. Dla krajów rozwiniętych 

gospodarczo Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje w 2016 r. wzrost PKB o 2,1% (wobec 1,9% 

w 2015 r.). Wyższy PKB prognozowany jest także dla Stanów Zjednoczonych (wzrost o 2,6% wobec 2,5%) 

oraz w strefie euro (wzrost odpowiednio o 1,7% wobec 1,5%). Do szybko rozwijających się rynków 

europejskich zaliczane są Hiszpania oraz Wielka Brytania (odpowiednio 2,8% oraz 1,7%), a także Włochy, 

Francja i Niemcy, dla których przewidywany wzrost PKB ma wynieść od 1,0% do 1,7%. Realny PKB Japonii 

w 2016 r. zwiększy się o 1,0% w skali roku. Spadek PKB przewiduje się natomiast w Rosji (o 1,7% wobec 

spadku o 3,7% w 2015 r.), a także w Brazylii (o 3,5% wobec spadku o 3,8% w 2015 r.).  

Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej, PKB Unii Europejskiej w 2016 r. ma zwiększyć się o 1,9% 

(wobec 1,9% w 2015 r.). Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 roku 

spadły o 0,3%, w porównaniu z czerwcem 2016 roku. 

Inflacja 

W krajach Unii Europejskiej ceny towarów i usług konsumpcyjnych (HICP) w 2015 r. utrzymały się na 

poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Najwyższy wzrost cen dotyczył Malty (1,2%) oraz Austrii, 

Szwecji, Belgii i Portugalii (odpowiednio 0,8%, 0,7%, 0,6% i 0,5%). W przypadku Czech, Danii, Łotwy, 

Holandii, Niemiec, Estonii, Francji, Włoch, Luksemburga oraz Węgier, ceny towarów i usług konsumpcyjnych 

wrosły nieznacznie. Spadek cen w skali roku odnotowano w jedenastu krajach Unii Europejskiej, w tym 

najgłębszy na Cyprze (o 1,6%) oraz w Grecji i Bułgarii (po 1,1%). W Polsce w 2015 r. ceny obniżyły się 

w skali roku o 0,7% (wobec wzrostu o 0,1% w 2014 r.). 

Bezrobocie 

Stopa bezrobocia (udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo) w Unii Europejskiej wyniosła 

w styczniu 2016 r. 8,9% (spadek o 0,9 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu roku 

poprzedniego). Krajami o najwyższej stopie bezrobocia są Grecja (24,6%
4
), Hiszpania (20,5%), Chorwacja 

(16,4%), Cypr (15,3%) oraz Portugalia (12,2%). Stopa bezrobocia na poziomie wyższym niż przeciętna dla 

krajów Unii Europejskiej dotyczy Włoch, Słowacji, Francji, Łotwy, Litwy oraz Finlandii (oscyluje w granicach 

9,0%-11,5%). Najniższe stopy bezrobocia, według stanu na styczeń 2016 r., zanotowano w Niemczech 

(4,3%), w Czechach (4,5%), na Malcie (5,1%) oraz w Luksemburgu (5,8%). W przypadku Polski stopa 

bezrobocia (wg Eurostat) w styczniu 2016 r. wyniosła 6,9%, co oznacza spadek o 1,2 p.p. w stosunku do 

analogicznego okresu roku poprzedniego. Stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii 

wyniosła odpowiednio 4,9% i 3,2%. 

Sytuacja na rynku polskim  

PKB  

Tempo wzrostu gospodarczego w 2015 r. było nieznacznie wyższe niż w 2014 r., na co główny wpływ miał 

wzrost popytu krajowego (w większym stopniu konsumpcyjny niż inwestycyjny) oraz eksport netto. PKB 

Polski w 2015 r. zwiększył się realnie o 3,6% w skali roku (wobec wzrostu o 3,3% w 2014 roku oraz o 1,3% 

w 2013 r.). 

                                                      

4
 Dane za listopad 2015 r. 
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Inflacja  

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 r. był niższy o 0,9% w porównaniu z 2014 r. Spadek 

cen dotyczył w szczególności towarów konsumpcyjnych. Najwyższe wzrosty zanotowano w przypadku cen 

usług. W większym stopniu niż w 2014 r. obniżyły się ceny towarów i usług w zakresie transportu oraz 

żywności i napojów bezalkoholowych. Przykładem wolniejszego wzrostu cen towarów i usług były ceny 

związane z mieszkaniami, zaś szybszego wzrostu – ceny w zakresie łączności i zdrowia. Spadek cen 

pogłębił się w przemyśle, a w budownictwie zwolnił. 

Rynek pracy  

Sytuacja na rynku pracy od 2014 r. ulega stopniowej poprawie. Zgodnie z szacunkowymi danymi, liczba 

pracujących w gospodarce narodowej w 2015 r. była o ok. 2% wyższa niż w 2014 r., a przeciętne 

zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 1,3% (zwiększeniu uległa liczba m iejsc pracy, przy 

jednoczesnej mniejszej liczbie miejsc likwidowanych). Stopa bezrobocia (wg GUS), we wszystkich 

miesiącach była niższa niż przed rokiem. Według stanu na grudzień 2015 r., stopa bezrobocia wyniosła 

9,8% (wobec 11,4% w analogicznym okresie 2014 r.). Na koniec lipca 2016 roku wyniosła 8,6% (wobec 

8,8% w czerwcu 2016 roku). W 2015 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze 

przedsiębiorstw rosły w stabilnym tempie równym 3,5%, nieznacznie wolniejszym niż w 2014 r. 

Handel  

Zgodnie ze wstępnymi szacunkami, sprzedaż detaliczna w 2015 r. była wyższa niż w roku 2014 o 3,3%. 

W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób, sprzedaż zwiększyła się o 3,7%. W grudniu 2015 r. 

tempo wzrostu sprzedaży detalicznej przyspieszyło do 7,0%. 

Wskaźniki koniunktury w czerwcu 2016 r. wskazują na poprawę sytuacji w handlu detalicznym, 

w porównaniu do grudnia ubiegłego roku. Bazując na wskaźnikach ufności konsumenckiej, w całym roku 

2015 nastroje konsumentów były mniej pesymistyczne niż w sześciu ostatnich latach. Poprawie uległy, 

wcześniej negatywne, oczekiwania konsumentów w odniesieniu do zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej 

kraju oraz oczekiwania konsumentów w zakresie zmian poziomu bezrobocia. 

W ciągu ubiegłego roku, miał miejsce szybszy wzrost eksportu niż importu, a saldo wymiany było dodatnie. 

Zwiększeniu uległa wartość obrotów z krajami rozwiniętymi (w tym z krajami UE) oraz z krajami 

rozwijającymi się, natomiast zmniejszeniu wymiana z krajami Europy Środkowo – Wschodniej. Eksport 

i import ogółem w cenach stałych w okresie styczeń – grudzień 2015 r. były wyższe niż w roku poprzednim. 

W poniższej tabeli zaprezentowano dynamikę PKB w Polsce oraz w wybranych krajach świata dla 2014 

i 2015 r. oraz prognozę dla 2016 r. Źródło danych stanowił raport GUS – Informacja o sytuacji społeczno-

gospodarczej kraju w 2015 r. (z dnia 25 stycznia 2016 r.) oraz publikacje OECD i Banku Światowego.  

Tabela 9: Realny PKB w Polsce i w wybranych krajach świata (jako % wzrost lub spadek w odniesieniu do roku 
poprzedniego)* 

Okres/ 

kraj 

Polska UK Irlandia Niemcy Francja Włochy Hiszpania Szwecja USA Rosja 

2014 3,4 2,9 5,2 1,6 0,2 -0,4 1,4 2,3 2,4 0,6 

2015 3,7 2,3 7,8 1,5 1,2 0,6 3,2 4,1 2,4 -3,7 

2016* 3,0 1,7 5,0 1,6 1,4 1,0 2,8 3,4 1,8 -1,7 

*dane prognozowane przez OECD na dzień 09.07.2016 r. 

Źródło: www.stat.gov.pl (Raport – Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2015 r. str. 92-93) 

 Globalny rynek gier 3.3.2.

Wartość globalnego rynku gier w 2015 r. szacowana jest na ok. 74,2 mld USD (wg badań Global Games 

Market przeprowadzonych przez SuperData Research 2015). Największymi rynkami są obecnie Ameryka 

Północna (23,6 mld USD), Azja (23,1 mld USD), Europa (22,1 mld USD) oraz Ameryka Łacińska (4,5 mld 
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USD). Regionami o najwyższej dynamice wzrostu będą w najbliższych latach Azja, Europa Środkowo-

Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka. 

Zgodnie z szacunkami przeprowadzonymi dla rynku amerykańskiego, który uważany jest za najbardziej 

rozwinięty rynek gier globalnie, rynek gier wideo wyprzedził w 2015 r. takie gałęzie rozrywki jak prasa 

codzienna (21 mld USD), magazyny (16 mld USD), muzyka (9 mld USD) czy radio (17 mld USD), generując 

ok. 13% zysków branży rozrywkowej. 

Wykres 8: Globalny rynek gier wg segmentów w 2015 r. (mld USD) 

 

Źródło: SuperData Research - Global Games Market Report - 2015 

Rynek gier cechuje znaczne zróżnicowanie według segmentów. Trzy główne kategorie przychodów 

stanowią: 

(a) gry sprzedawane w tradycyjny sposób, tj. poprzez handel detaliczny (sprzedaż wysyłkowa, w sieciach, 

punktach sprzedaży), które generują obrót w skali światowej na poziomie blisko 20 mld USD, 

(b) dystrybucja cyfrowa, obejmująca gry mobilne, tj. na smartfony i tablety (z czego, według szacunków 

Spółki, ponad 99% stanowią gry monetyzowane w modelu free-to-play), gry free-to-play sprzedawane 

na PC i konsole na dedykowanych platformach (Steam, PlayStation Network), gry społecznościowe i 

inne, generujące łącznie obrót ok. 52 mld USD w skali globalnej, 

(c) inne, w skład której wchodzą wirtualna rzeczywistość, e-sport, transmisje internetowe z przychodami na 

poziomie ok. 2,3 mld USD. 

Udział poszczególnych kategorii jest zróżnicowany w zależności od kraju. Dla porównania wartość polskiego 

rynku gier szacowana jest na 1,65 mld USD w 2015 r. i powinna wzrosnąć do ponad 1,84 mld USD do 2017 

roku Polska jest drugim co do wielkości rynkiem regionu Europy Wschodniej oraz zajmuje 19 miejsce 

w globalnym rankingu pod kątem generowanych przychodów. Największym segmentem na rynku gier 

w Polsce są gry pudełkowe (PC i konsole), stanowiące ok. 32% rynku oraz gry MMO z udziałem na 

poziomie 23%.  
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Wykres 9: Polski rynek gier wg segmentów w 2015 r. (mln PLN) 

 

Źródło: Szacunek na podstawie raportu Kondycja Polskiej Branży Gier Wideo 2015 

 Trendy na globalnym rynku gier 3.3.3.

Rynek gier video w kolejnych latach będzie w dalszym ciągu podlegał trendom wzrostowym, rosnąc 

w średniorocznym tempie około 4% rocznie
5
. Największą pozycję na rynku stanowi segment gier mobilnych, 

którego średnioroczne tempo wzrostu szacowane jest na 7% rocznie, bazując m.in. na wciąż rosnących 

możliwościach technicznych tabletów i smartfonów. Obecnie około 80% wydatków na aplikacje kupowane za 

pośrednictwem iOS oraz Google Play, stanowią wydatki na gry, co pokazuje istotny potencjał tego rynku.
6
 

Wartość całego segmentu gier PC oraz na konsole w kolejnych trzech latach powinna utrzymywać się na 

stałym poziomie. Widoczne będzie jednak dalsze przechodzenie z tradycyjnego (pudełkowego) modelu 

dystrybucji w kierunku dystrybucji cyfrowej oraz modelu free-to-play - producenci gier oferując użytkownikom 

coraz częściej dostęp do gry za darmo, jednocześnie wprowadzają system mikropłatności wewnątrz samej 

gry, który pozwala graczowi na uzyskanie dodatkowych funkcjonalności.  
  

                                                      

5
 SuperData Research - Global Games Market Report  - 2015 

6
 App Annie, Gaming Spotlight, 2015 Review 
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Wykres 10: Tendencje na globalnym rynku gier (mld USD) 

Źródło: SuperData Research - Global Games Market Report - 2015 

Zmianie ulega także sam proces tworzenia gry, w który zazwyczaj są zaangażowani sami gracze, testując 

pierwsze wersje gry. Producenci po wypuszczaniu gry nie zaprzestają także jej udoskonalania (ang. 

Downlodable Content, dodatki), w celu utrzymania społeczności graczy tak długo jak to możliwe. 

Jednocześnie, cykl życia gry ulega skróceniu, co wymusza zmianę strategii poprzez produkcję większej 

liczby gier, pozwalających na uniezależnienie się od sukcesu pojedynczego tytułu. W 2015 r. gry 

potrzebowały średnio 17 tygodni, aby osiągnąć 90% swojego potencjału, bazując na skumulowanej liczbie 

ściągnięć w porównaniu do 50 tygodni w 2012 r.
7
 Krótszy cykl życia wymusza konieczność wdrażania 

kolejnych innowacji, aby aktywizować gracza do pozostania w grze przez dłuższy okres. 

Podsumowując, za kluczowe zmiany na rynku gier można uznać: 

 Produkowanie/wydawanie gier o bardziej powtarzalnych przychodach (przejście do modelu free-to-

play);  

 Częstsze wydania gier, mniejsza koncentracja przychodów pozwalająca na uniezależnienie się od 

pojedynczego sukcesu gry; 

 Traktowanie gier jako usługi, bieżąca analiza oraz doskonalenie gry w trakcie cyklu jej życia; 

 Koncentracja na aktywizacji graczy, nakierowanej na zwiększenie ich zaangażowania w grę 

i wydłużenie czasu poświęcanego na rozgrywkę; 

 Bieżący kontakt z graczem, aktywny udział w tworzeniu i doskonaleniu gry; 

 Znaczny poziom koncentracji rynku (kilku znaczących konkurentów) przy jednoczesnym istotnym jego 

rozdrobnieniu (wielu niewielkich wydawców). 

                                                      

7
 App Annie, 2015 Retrospective Report  
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Gry mobilne 

Segment gier mobilnych, czyli gier video przeznaczonych przede wszystkim na smartfony i tablety, 

w ostatnich latach sukcesywnie zyskiwał na popularności, osiągając ok. 30% udział w całym rynku gier 

w 2015 r.  

Przychody z gier mobilnych wzrosły w 2015 r. w stosunku do roku 2014 o 24%. Zgodnie z szacunkami 

Newzoo, w okresie 2015-2018 wzrosną o blisko 50%, co sprawia że są jednym z najszybciej rozwijających 

się segmentów w tej branży (rosną szybciej niż na gry konsole oraz PC i Mac
8
). 

Wykres 11: Wzrost przychodów z gier mobilnych w latach 2014-2018 (mld USD) 

Źródło:The Mobile Gaming Landscape 2015, NEWZOO Trend Report 

Segment gier mobilnych obejmuje gry dostępne w modelu gier płatnych, tzw. premium (płatność następuje 

zazwyczaj przy pobraniu lub po wygaśnięciu wersji demonstracyjnej) oraz w modelu free-to-play (darmowa 

gra z systemem mikropłatności za pomocą, którego następuje monetyzacja gry). Gry free-to-play to segment 

rynku, który bardzo dynamicznie się rozwija, w przeciwieństwie do segmentu gier płatnych, który największe 

wzrosty ma już za sobą
9
. Są jednak pewne typy gier, do których należą głównie gry logiczne (w tym HOPA), 

w przypadku których płatny model gry pozostaje w dalszym ciągu bardzo popularny. 

Wzrost w segmencie gier mobilnych jest napędzany powstawaniem gier dedykowanych pod urządzenia 

mobilne - wcześniej były one w dużym stopniu uproszczonymi wersjami znanych tytułów na PC oraz 

konsolowych, jak np. seria Need for Speed na urządzenia mobilne. Obecnie część gier tworzonych 

z przeznaczeniem na smartfony i tablety, jest także dostępna na innych platformach (PC i konsole). Przy 

czym nie jest to ich podstawowa funkcjonalność, a jedynie umożliwienie użytkownikowi, za pomocą portali 

społecznościowych lub tzw. chmur, kontynuowania rozgrywki, gdy w danym momencie bardziej dostępnym 

i wygodnym urządzeniem jest dla niego np. konsola lub PC. 

Profil statystycznego gracza mobilnego 

Rynek gier mobilnych to prawie 2 mld graczy
10

 w skali globalnej, spośród których dominują Chiny (266 mln) 

i USA (242 mln). Na przestrzeni ostatnich lat, wraz ze zwiększającą się penetracją i dostępnością urządzeń 

mobilnych, gracze zarówno w USA, jak i w Chinach coraz chętniej korzystają z modelu free-to-play oraz są 

                                                      

8
 AppAnnie, Gaming Spotlight, 2015 Review 

9
 SuperData Research - Global Games Market Report  - 2015 

10
 SuperData Research, Mobile Games Brief, May 2014 
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bardziej skłonni do dokonywania mikropłatności w grze. Konwersja graczy amerykańskich znacząco 

przewyższa konwersję w Chinach, osiągając poziom odpowiednio 5,0% i 2,9% przy przeciętnych wydatkach 

gracza na poziomie 21,6 USD w USA i 32,5 USD w Chinach (dane za pierwszy kwartał 2014 r.)
11

. 

Rynek gier mobilnych cechuje się znacznym poziomem zróżnicowania, jeśli chodzi o profil statystycznego 

gracza. Badanie rynku przeprowadzone przez agencję analityczną deltaDNA pokazuje, że ok. 52% graczy 

mobilnych stanowią kobiety. Potwierdzają to również badania przeprowadzone dla rynku amerykańskiego, 

dla którego udział kobiet szacowany jest na 50%.
12

 

Tabela 10: Udział graczy w zależności od typu gry (wg płci) 

Typ gry Kobiety Mężczyźni 

Hidden Object 89% 11% 

Casual Match Games 78% 22% 

Puzzle 82% 18% 

Społecznościowe 62% 38% 

Casino 32% 68% 

Role Playing Game 22% 78% 

First Person Shooter 10% 90% 

Sportowe 8% 92% 

Źródło: http://www.gamasutra.com/view/news/260116/New_data_highlights_gender_split_for_mobile_game_genres.php 

Jednocześnie, gry logiczne (Hidden Object, Causual Match Game i inne podobne) są drugim 

najpopularniejszym typem gier mobilnych (59% graczy gra w gry logiczne
13

). Najczęściej wybieranymi są gry 

akcji 69% (RPG, FPS). Wynika to przede wszystkim z faktu, że oba typy gier charakteryzują się niskim 

stopniem skomplikowania rozrywki oraz pozwalają na rozgrywanie krótkich, 5-15 minutowych sesji, które 

preferuje większość użytkowników (56%). Tak krótkie sesje wynikają przede wszystkim ze sposobu 

korzystania z gier mobilnych, w które większość graczy gra w czasie podróży lub wykonując inne 

powtarzalne zajęcia. 

Z badań przeprowadzonych przez Flurry
14

 wynika, że kobiety spędzają znacznie więcej czasu oraz wydają 

znacznie więcej pieniędzy na gry mobilne, a także są bardziej lojalne w grach (mają wyższy wskaźnik 

retencji) niż mężczyźni. Dokonują one średnio 31% więcej mikropłatności w grze oraz spędzają w niej 35% 

więcej czasu. Odznaczają się również o 42% wyższą 7-dniową retencją niż mężczyźni.  

Najliczniejszą grupę graczy stanowią osoby w wieku 25-44 lat, które stanowią 40% ogółu graczy mobilnych
15

 

(w przeciwieństwie do użytkowników gier na PC i Mac, dla których średnia wieku przekracza 45 lat). 

Gry płatne 

W ostatnich latach segment płatnych gier mobilnych zmniejsza swój udział w rynku na rzecz gier free-to-

play
16

. Płatne gry mobilne różnią się od gier free-to-play przede wszystkim sposobem przekazywania tzw. 

kontentu graczom. W przypadku gier płatnych jest to jednorazowy produkt, który spółka wprowadza na rynek 

w danym momencie i zazwyczaj nie rozwija go po tym czasie. Jest to odmienna sytuacja niż w przypadku 

                                                      

11
 SuperData Research,  Mobile Games Brief, May 2014 

12
 App Annie, Gaming Spotlight, 2015 Review 

13
 PwC, Video Games: Key Insights at a Glance, 2015, z: http://www.pwc.com/gx/en/industries/entertainment-media/outlook/segment-

insights/video-games.html  
14

 http://flurrymobile.tumblr.com/post/115192642055/mobile-gaming-females-beat-males-on-money-time  
15

 App Annie, Gaming Spotlight, 2015 Review 
16

 CNBC, http://www.cnbc.com/2015/08/03/the-shocking-truth-about-mobile-gaming.html  

http://flurrymobile.tumblr.com/post/115192642055/mobile-gaming-females-beat-males-on-money-time
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gier free-to-play, które stanowią usługę świadczoną na rzecz gracza poprzez stale powiększaną 

i doskonaloną zawartość gry. 

Obecnie część firm odchodzi od tradycyjnie płatnych gier mobilnych na rzecz produktów dających graczowi 

możliwość wypróbowania gry przed zakupem (try-before-buy) lub dzieli swoje gry na części, które gracz 

może kupować wraz z postępami w grze.  

Gry free-to-play 

Gry free-to-play to gry, pozwalające na darmowy dostęp do funkcjonalnej części gry z dobrowolną opcją 

mikropłatności. Gry w modelu free-to-play zrewolucjonizowały rynek gier, począwszy od 2000 r., poprzez 

zmianę modelu dystrybucji, monetyzacji, a także dzięki obniżonym barierom wejścia zwiększyły liczbę 

potencjalnych odbiorców (brak opłaty za produkt, niskie wymagania sprzętowe). Początkowo ten model 

biznesowy był obecny tylko w grach PC, ale wraz z rozwojem technologicznym smartfonów i tabletów, 

a także ich większej penetracji rynku stał się popularny w segmencie mobilnym. 

Na świecie jest to obecnie dominujący segment gier mobilnych o wartości przekraczającej 22 mld USD
17

. Za 

największe rynki uważa się USA, Chiny oraz Japonię. Udział płacących graczy waha się od 2-10% 

w zależności od gry oraz kraju pochodzenia gracza. Dominującą grupę płacących za gry mobilne stanowią 

osoby korzystające z gier za pośrednictwem systemu iOS. 

Współczynnik wzrostu globalnego rynku gier free-to-play szacowany jest na poziomie 7% w latach 2016-

2018
18

. W przypadku Polski jest to 13%, czyli znacznie powyżej średniej światowej. Polski rynek określany 

jest jako jeden z najbardziej perspektywicznych rynków Europy Wschodniej, umożliwiający monetyzację, 

obok Rosji, Czech i Węgier. Zgodnie z szacunkami ekspertów, gry free-to-play stanowią ok. 80% 

przychodów całego rynku gier mobilnych w Polsce. 

Gry PC i konsole 

Dystrybucja tradycyjna (pudełkowa) 

Dystrybucja gier PC oraz konsolowych podobnie, jak wcześniej dystrybucja muzyki i filmów przechodzi 

z modelu pudełkowego, w którym produkt był sprzedawany w fizycznej postaci, zazwyczaj wraz 

z dołączonymi gadżetami związanymi z grą, do modelu cyfrowego. W samym tylko USA w 2015 r., segment 

ten zanotował 25% spadek wartości względem roku 2014.  

Relatywnie dużą część sprzedaży w segmencie tradycyjnym stanowią gry na konsole, dla których serwisy 

wirtualne nie są tak popularne jak w przypadku gier na PC. Mimo słabnącej siły sektora, niektóre firmy 

w dalszym ciągu stawiają na sprzedaż detaliczną obok cyfrowych kanałów sprzedaży. Najwięksi światowi 

gracze swoje kluczowe tytuły wydają w wersji pudełkowej mimo większych kosztów dystrybucji niż wersja 

cyfrowa. Jest to spowodowane tym, że, w szczególności u starszych graczy ma miejsce przywiązanie to 

fizycznej wersji gry. Przykładem na polskim rynku jest dystrybucja tradycyjna przedsprzedaży gry Wiedźmina 

3: Dziki Gon przez firmę CD Projekt. 

Dystrybucja cyfrowa 

Globalny rynek dystrybucji cyfrowej PC jest zdominowany przez kilku dużych dystrybutorów, 

w szczególności Valve (Steam), a także producentów sprzedających swoje gry na własnych platformach, 

w tym m.in. Electronic Arts (Origin), Ubisoft (Uplay), Activation-Blizzard (Battle.net), Sony (Playstation 

Network), Microsoft (Xbox Live). Także w Polsce dominują wymienieni dystrybutorzy globalni, występują 

jednak nieliczni lokalni dystrybutorzy jak CD Projekt (GOG), Cenega z Muve.pl oraz CDP.pl, jak i Techland 

(Boxoff Store). 

                                                      

17
 Newzoo BV, Samples from Global Games Market Report, 2015, z: http://newzoo.com/solutions/revenues-projections/global-games-

market-report/ 
18

 Newzoo BV, Samples from Global Games Market Report, 2015, z: http://newzoo.com/solutions/revenues-projections/global-games-
market-report/ 
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Podstawową zaletą dystrybucji cyfrowej jest brak ryzyka związanego z wyprodukowanym nakładem gry, 

który występują w przypadku tradycyjnej sprzedaży „pudełkowej” oraz szybkość reakcji w przypadku 

konieczności wprowadzenia zmian. Wraz ze zwiększającą się dostępnością szerokopasmowego Internetu 

oraz popularyzacją płatności online, rynek gier mobilnych powinien stanowić siłę napędową dla całego 

rynku gier.  

Sprzedaż w kanale cyfrowym na komputery PC i konsole w Polsce stale się rozwija i w 2017 r. powinna 

przekroczyć poziom 360 mln PLN, czyli osiągnąć 20% udział wartości całego rynku gier w Polsce, oraz 

w perspektywie kilku lat zrównoważyć się z poziomem generowanym przez fizyczną sprzedaż gier. 

Dystrybucja cyfrowa w Polsce stanowi obecnie niewielki udział sprzedaży, niemniej jednak zauważalny jest 

dynamiczny wzrost tego rynku. Wraz z rozwojem dystrybucji cyfrowej zmienia się również model płatnej 

dystrybucji. Obecnie, obok gry podstawowej, bezpośrednio przez internetowy system wydawców lub 

platformy dystrybuowane są tzw. dodatki do gry (ang. Downloadable Content), pozwalające na zwiększenie 

przychodów z gier. 

 Konkurencja na rynku gier 3.3.4.

Tradycyjnie najważniejszymi ośrodkami produkcji gier elektronicznych były Stany Zjednoczone i Japonia. 

W ostatnich latach można zauważyć jednak wzrost udziału producentów z Europy, dotyczy to nie tylko 

spółek pochodzących z Europy Zachodniej, takich jak Ubisoft, ale też deweloperów z Europy Centralnej 

i Wschodniej, takich jak np. Wargaming z Białorusi czy CD Projekt z Polski.  

Kluczowe znaczenie na rynku gier ma duże zróżnicowanie produktowe gier video, tzw. genre gry (typ gry). 

Obecnie rynek dzieli się na dużych graczy posiadających w portfolio wiele różnych typów gier (jak np. Ubisoft 

i Electronic Arts) oraz na mniejszych specjalizujących się w wybranym rodzaju gry (na polskim rynku jest to 

np. Bloober Team tworzący np. tylko gry z kategorii horror). Rynek gier charakteryzuje się niskimi 

technicznymi barierami wejścia, ze względu na globalną dostępność produktów poprzez dystrybucję 

cyfrową, która jest głównym kanałem dystrybucji dla mniejszych podmiotów.  

Emitent identyfikuje jako swych konkurentów podmioty produkujące gry o zbliżonej tematyce i skierowane do 

podobnych grup nabywców, co gry oferowane przez Emitenta.  

Konkurenci zagraniczni 

W segmencie gier premium, Emitent koncentruje się głównie na produkcji gier HOPA, których głównym 

odbiorcą są kobiety. Podmiotami konkurencyjnymi w segmencie HOPA oraz gier logicznych są następujące 

spółki:  

Tabela 11: Zestawienie wybranych firm z segmentu płatnych gier mobilnych (HOPA)  

Kraj pochodzenia Nazwa firmy Ważniejsze tytuły wydane/dystrybuowane przez firmę 

Rosja Alawar Entertainment, 

Inc.  

House of 1000 Doors, Dark Tales: Buried Alive, Weird Park: Scary Tales 

Ukraina Five-BN Games New York Mysteries, Lost Lands 

Szwecja G5 Entertainment The Cursed Ship, Graven: The Moon Prophecy, Nightmares from the 

Deep (gra autorstwa Artifex Mundi S.A.) 

USA Big Fish Games Dark Parables, Mystery Case Files 

USA Big Bear Entertainment Hidden Objects: Rustic Mystery 

Źródło: strony internetowe producentów 

W segmencie gier free-to-play do konkurentów spółki należą:  

Tabela 12: Zestawienie wybranych globalnych firm z segmentu mobilnych gier F2P (casual - HOG, HOPA) 

Kraj pochodzenia Nazwa firmy Ważniejsze tytuły wydane/dystrybuowane przez firmę 

Rosja MyTona LLC Seekers Notes, Secret Society (wydane przez G5 Entertainment) 

Szwecja G5 Entertainment Secret Society, The Paranormal Society™: Hidden Adventure 
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Litwa Game Insight Mystery Manor 

Źródło: strony internetowe spółek 

Tabela 13: Zestawienie wybranych globalnych firm z segmentu mobilnych gier F2P (Casual Match Game) 

Kraj pochodzenia Nazwa firmy Ważniejsze tytuły wydane/dystrybuowane przez firmę 

USA SGN Cookie Jam, Panda Pop, Sugar Smash 

USA Big Fish Games Gummy Drop 

Rosja Playrix Fishdom: Deep Dive 

Irlandia King Candy Crush Saga, Farm Heroes Saga 

USA Seriously Best Fiends 

USA Zynga Crazy Kitchen 

USA GameHouse Gry z serii Delicious 

Źródło: strony internetowe spółek 

Tabela 14: Zestawienie wybranych globalnych firm z segmentu mobilnych gier F2P (mid-core, hard-core) 

Kraj pochodzenia Nazwa firmy Ważniejsze tytuły wydane/dystrybuowane przez firmę 

USA Big Fish Games Dungeon Boss 

USA uCool Heroes Charge 

Francja Gameloft Dungeon Hunter 5 

USA Snail Games USA Inc. Taichi Panda, Taichi Panda 2, Age of Wushu Dynasty 

USA LEDO Interactive Clash for Dawn: Dragon Wars 

Chiny NetEase Games Eternal Arena 

Źródło: strony internetowe spółek   
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Konkurenci krajowi (rynek polski) 

Konkurenci Spółki na rynku polskim, produkujący gry mobilne, to małe i często niezależne podmioty, 

specjalizujące się zazwyczaj w określonym gatunku (genre) gry. W segmencie free-to-play, na rynku polskim 

funkcjonuje obecnie wiele podmiotów zajmujących się produkcją gier, są to zarówno pojedynczy pasjonaci, 

małe studia, jak i duzi globalni producenci. Na rynku liczy się konkurencyjny produkt, nie sama lokalizacja 

firmy, niemniej jednak istotne znaczenie ma znajomość specyfiki lokalnego rynku, w tym metod płatności czy 

upodobań graczy, co może stanowić o przewadze konkurencyjnej. W związku z faktem, że w modelu free-to-

play większe znaczenie ma marka gry niż marka firmy, szanse w rywalizacji mają także słabo rozpoznawalni 

producenci, obok dużych producentów, takich jak Ubisoft czy Electronic Arts (sama wielkość firmy nie daje 

gwarancji sukcesu). Agresywna konkurencja powoduje jednak, że produkcje free-to-play są coraz lepsze 

jakościowo, dorównując produkcjom AAA, przypominając wysokobudżetowe gry konsolowe i PC.  

Poza producentami mobilnymi, rynek bogaty jest również w producentów gier PC oraz na konsole, do 

najważniejszych z nich należą: 11 bit studios S.A., Vivid Games S.A., CI Games S.A., CD Projekt S.A. oraz 

Techland sp. z o. o.  

Tabela 15: Główni krajowi konkurenci Grupy – gry PC oraz konsole oraz mobilne 

Nazwa podmiotu Produkty Dodatkowe informacje 

11 bit studios S.A. 

– Warszawa 

 

Gry komputerowe, 

konsolowe i mobilne, m.in. 

takie jak: This War of Mine 

oraz seria gier Anomaly 

 

11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, zajmuje się produkcją, 

wydawaniem i dystrybucją gier komputerowych. Jest deweloperem 

multiplatformowych gier sprzedawanych na całym świecie. Akcje 11 bit 

studios S.A. notowane są w na GPW. Spółka prowadzi elektroniczną 

platformę dystrybucji Games Republic.  

11 bit studios S.A. specjalizuje się w produkcji gier niezależnych 

(independent games). Do najbardziej rozpoznawalnych należą This War 

of Mine oraz seria Anomaly, będące grami strategicznymi czasu 

rzeczywistego. 

Vivid Games S.A.  

– Bydgoszcz 

Gry komputerowe oraz 

mobilne, m.in. takie jak: 

Real Boxing, Godfire: Rise 

of Prometheus 

Vivid Games S.A. to polski producent gier z siedzibą w Bydgoszczy.  

Vivid Games S.A. koncentruje swoją działalność na produkcji gier 

mobilnych wysokiej jakości. Najbardziej rozpoznawalny tytuł spółki, Real 

Boxing, jest dostępny również na urządzenia stacjonarne. Większość gier 

Vivid Games S.A. jest dystrybuowana w modelu F2P.  

CI Games S.A. 

– Warszawa 

Gry komputerowe i 

konsolowe, m.in. takie jak: 

Sniper: Ghost Warrior 

CI Games S.A. to producent i wydawca gier komputerowych 

i konsolowych. Spółka istnieje od 2002 r. i jest notowana na GPW.  

CI Games S.A. produkuje gry należące do wielu gatunków, m.in. FPS, gry 

przygodowe oraz zręcznościowe. Najpopularniejszą grą tego producenta 

jest Sniper: Ghost War, sprzedana na całym świecie w ponad 3 milionach 

egzemplarzy. 

CD Projekt S.A.  

– Warszawa 

Gry komputerowe i 

konsolowe. m.in. 

Wiedźmin 

CD Projekt S.A. (wcześniej CD Projekt RED S.A.) to spółka holdingowa, 

notowana na GPW, zajmująca się produkcją gier, powiązana ze spółką 

zajmującą się cyfrową dystrybucją gier przez Internet na całym świecie 

(GOG Ltd.), prowadzącą elektroniczną platformę dystrybucji oferującą 

ponad 1.000 gier. 

CD Projekt RED Studio to działające od 2002 r. studio deweloperskie, 

zajmujące się tworzeniem gier video. Twórca serii gier o Wiedźminie, 

której trzy części sprzedały się w liczbie przekraczającej 

16 mln egzemplarzy. 

Techland Sp. z o.o. 

Gry komputerowe AAA w 

tematyce przygodowej lub 

strzelanki m. in. Dying 

Light oraz Call of Juarez: 

Gunslinger 

Powstały w 1991 r. Techland zajmował się początkowo dystrybucją 

oprogramowania. Pod koniec lat 90-tych rozpoczęto produkcję własnych 

tytułów, których do tej pory wydano ok. 20 wykorzystując autorski silnik. 

Spółka zatrudnia ponad 260 osób, w biurach we Wrocławiu, Warszawie, 

Ostrowie Wielkopolskim oraz Vancouver. 

http://pl.cdprojektred.com/
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Źródło: strony internetowe Spółek 

 WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z OFERTY 3.4.

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą około 10 - 15 mln PLN. Ostateczna kwota 

tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Nowych Akcji przydzielonych Inwestorom w Ofercie oraz 

od Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych. 

Spółka nie otrzyma wpływów ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających. 

Wpływy z tego tytułu będą przysługiwały Akcjonariuszom Sprzedającym i będą zależne od ostatecznej liczby 

Akcji Sprzedawanych, które zostaną sprzedane przez Akcjonariuszy Sprzedających oraz od Ceny 

Ostatecznej Akcji Oferowanych. 

Informacja na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Nowych Akcji oraz rzeczywistej wielkości 

kosztów Oferty, zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego 

w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie. 

Planowane wykorzystanie wpływów z emisji Nowych Akcji 

Środki z emisji zostaną wykorzystane przede wszystkim na poszerzenie działalności wydawniczej oraz na 

działalność wspierającą sprzedaż oraz rozpoznawalność Spółki wśród graczy, na którą składają się:  

 Inwestycje w gry twórców zewnętrznych; 

 Przygotowanie profesjonalnych materiałów wideo promujących gry (trailery); 

 Promocja gier na targach oraz uczestnictwo w eventach branżowych; 

 Kampanie marketingowe gier free-to-play (User Acquisition). 

The Farm 51 S.A. 

Producent gier PC oraz na 

konsole, najbardziej znany 

z tytułów Get Even oraz 

Deadfall Adventures 

Spółka z siedzibą w Gliwicach założona w 2005 r. przez byłych 

pracowników People Can Fly. Tworzy gry w tematyce przygodowej lub 

strzeleckiej, które osadzone są często w klimacie science-fiction. 

GameDesire Sp. z o.o. 

Gry społecznościowe w 

tematyce Casino np. 

Hold’em Live Pro, Snooker 

Live Pro czy Pool Live Pro 

Spółka założona w 2004 w Krakowie, producent gier społecznościowych 

w modelu free-to-play. Obecnie należy do portfolio funduszy MCI, który 

zainwestował w nią w 2015 r.  

People Can Fly Sp. z o.o. 

Gry komputerowe i na 

konsole m. in. Bulletstorm, 

do którego spółka 

zachowała prawa po 

odłączeniu z Epic Games 

Polski niezależny producent gier komputerowych z siedzibą w Warszawie. 

Spółka od sierpnia 2012 r. do czerwca 2015 r. wchodziła w skład Epic 

Games. W tym czasie deweloper był odpowiedzialny za współtworzenie 

gry Gears of War: Judgment, czyli wersji Xbox 360 popularnej serii Gears 

of War.  

Infinite Dreams Inc. 

Gry mobilne, w tym 

najpopularniejsza Jelly 

Defense oraz Sky Force 

czy seria Can Knockdown 

Założone w 2002 r. w Gliwicach studio zajmuje się tworzeniem aplikacji 

oraz gier mobilnych. Produkty dewelopera zostały pobrane do tej pory 

25 mln razy.  

QubicGames S.A. 

Gry mobilne w tematyce 

wyścigów oraz Endless 

Runner m. in. Air Race 

Speed czy Geki Yaba 

Runner 

Spółka założona w 2004 r., obecnie jest w trakcie wchodzenia na rynek 

NewConnect. Rozpoczęła działalność od produkcji gier na konsole 

Nintendo, a następnie także na platformy iOS/Android, konsole PS4 oraz 

PC. Spółka posiada także własny portal B2B „AdoptMyGame”. 

Flying Wild Hog Sp. z o.o. 

Gry komputerowe oraz 

konsolowe; do 

najważniejszych tytułów 

należą: seria Hard Reset 

oraz Shadow Warrior 

Producent gier komputerowych z Warszawy, założony w 2009 r. Spółka 

obecnie pracuje nad drugą częścią pozytywnie ocenionej gry Shadow 

Warrior, która została zapowiedziana jako tytuł AAA (gra o znacznych 

nakładach finansowych, nastawiona na wysoką jakość finalnego 

produktu). 
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Emitent za priorytetowy uznaje cel dotyczący kampanii marketingowych. Mają one na celu zwiększenie 
liczby aktywnych użytkowników gier free-to-play Spółki. Kampanie marketingowe będą realizowane za 
pośrednictwem różnych kanałów dotarcia do klienta, w tym w szczególności przez Internet. Alokacja 
środków na poszczególne elementy kampanii będzie miała miejsce w oparciu o wskaźniki efektywności 
pozyskania klientów (MAU) dla poszczególnych typów gier.  

Głównym sposobem pozyskiwania użytkowników są reklamy w mediach, ze szczególnym naciskiem na 

reklamy online, w tym przede wszystkim reklamy online wyświetlane na urządzeniach mobilnych. Głównym 

celem każdej kampanii marketingowej jest zachęcenie oglądającego reklamę do instalacji gry. W zależności 

od kanału, formy reklamy, jej typu oraz samej jakości przygotowanych przez reklamującego materiałów 

konwersja może być różna, a tym samym także tzw. wartość użytkowników, którzy już grę zainstalowali. W 

zależności od wspomnianych czynników pozyskani użytkownicy mogą być bardziej lub mniej zaangażowani 

w grę, a także monetyzować się w grze w różnym stopniu. Emitent monitoruje koszt pozyskania użytkownika 

z danego kanału, tak aby wybrać najbardziej atrakcyjne sposoby pozyskania użytkowników dla danej gry.  

W przypadku gry Bladebound, Emitent zamierza przygotować profesjonalny materiał wideo promujący grę. 

Będzie on skoncentrowany na prezentacji kluczowych elementów rozrywki tej gry, czyli prezentacji pola 

bitwy, przykładowej broni oraz legendarnych wojowników. Wysoka jakość filmu promującego ma na celu 

zachęcenie do instalacji darmowej gry. Materiał ten będzie służył zarówno jako trailer stanowiący zapowiedź 

gry Emitenta, która zadebiutuje w I kwartale 2017 r, jak i również jako materiał wykorzystywany w 

kampaniach reklamowych. Monetyzacja samej gry będzie wspomagana poprzez marketing w kanałach 

wewnętrznych, mający na celu zwiększanie przychodów z gry poprzez optymalizowanie kluczowych 

wskaźników gry, jakimi są np. retencja, konwersja czy zaangażowanie gracza. Marketing wewnątrz gry 

został opisany szerzej w punkcie 3.2.3. 

Optymalizacja kampanii reklamowych, tj. dobór kanału, typu i formy pozyskiwania użytkowników jest istotna, 

przekłada się bowiem na przychody z gry. W przypadku gier free-to-play Emitent analizuje również takie 

formy marketingu, jak reklamy w TV czy promocja przez uczestnictwo w targach konsumenckich. 

Prezentacja gry na targach branżowych, w tym na największych i najbardziej prestiżowych targach 

elektronicznej rozrywki w Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Korei Południowej, pozwala na znaczące 

zwiększanie rozpoznawalności gry wśród jej docelowych odbiorców. Wspomaga również pozyskiwanie 

nowych kontaktów biznesowych, które przekładają się na nowe kanały dystrybucji gier. 

Do realizacji celów emisyjnych nie będą konieczne dodatkowe źródła finansowania.  

Opis poszczególnych celów emisyjnych zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 16: Cele emisyjne Emitenta 

Działanie Kwota 

Poszerzenie oferty działalności wydawniczej – inwestycje w gry twórców 

zewnętrznych. Spółka planuje rozwinięcie działalności wydawniczej oraz nowe 

inicjatywy inwestycyjne w gry deweloperów zewnętrznych poszerzające portfolio 

Spółki o nowe gatunki gier.  

Poszerzenie działalności wydawniczej ma polegać na zwiększeniu aktywności Spółki 

w zakresie pozyskiwania nowych tytułów, które zostaną przez Spółkę wydane. Dzięki 

pozyskanym środkom Spółka będzie w stanie zaproponować bardziej atrakcyjne 

warunki dla zewnętrznych deweloperów, a przez to uzyskać możliwość współpracy 

nad produkcjami o większym budżecie oraz z większym potencjałem. Możliwe też 

będą inwestycje w gry z gatunków nowych dla Spółki, przez co możliwe będzie 

poszerzenie portfolio i grupy odbiorców spółki. Spółka zamierza również inwestować w 

kolejne gry w modelu free-to-play. 

3 – 6 mln PLN  

Promocja gry Bladebound, w tym: 

- przygotowanie profesjonalnego materiału wideo promującego tytuł (trailera) 

- wizyty na targach i eventach branżowych (m.in. PAX East i PAX West w Stanach 

Zjednoczonych, Gamescom w Niemczech, G-Star w Korei Południowej itp.)  

- Press Tour w USA i Kanadzie – prezentacja gry znanym dziennikarzom branżowym, 

2 – 4 mln PLN 
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youtuberom oraz wpływowym osobom w sieciach społecznościowych.  

Efektem powyższych inicjatyw będzie zwiększona rozpoznawalność gry Bladebound 

w mediach. 

Kampanie marketingowe (User Acquisition, pozyskiwanie użytkowników) mające na 

celu zwiększenie bazy użytkowników gier free-to-play Spółki (m.in. gry Bladebound). 

 Kampanie marketingowe są jednym z podstawowych sposobów pozwalających 

zwiększać liczbę aktywnych użytkowników gier free-to-play (Montly Active Users, MAU 
Środki zostaną przeznaczone na kampanię w różnych kanałach (m.in. internet), a ich 

dobór zostanie określony na podstawie najwyższej efektywności pozyskania MAU dla 

poszczególnych typów gier. 

3 – 5 mln PLN 

W przypadku pozyskania przez Emitenta mniejszej ilości środków niż wskazano w tabeli powyżej, Emitent 

będzie realizował wszystkie wymienione powyżej cele emisyjne, przy czym środki wydatkowane na dany cel 

zostaną zmniejszone proporcjonalne. 

Planowany (orientacyjny) harmonogram realizacji celów emisyjnych 

 inwestycje w gry twórców zewnętrznych: II półrocze 2016 – koniec 2017 r. 

 działalność marketingowa i promocja nowych produktów Emitenta: II półrocze 2016 r. – koniec 2017 r. 

 DYWIDENDA I POLITYKA DYWIDENDY 3.5.

 Opis polityki Emitenta odnośnie do wypłaty dywidendy oraz wszelkich ograniczeń 3.5.1.

w tym zakresie 

Zasady polityki Zarządu Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych trzech lat obrotowych nie 

zostały jeszcze ustalone, z zastrzeżeniem poniższego. 

Obecna polityka Spółki w zakresie wypłaty dywidendy zakłada wypłatę dywidendy według obowiązujących 

przepisów prawa oraz w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadała środki pieniężne, które mogą zostać 

przeznaczone na wypłatę dywidendy, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na sytuację finansową 

Spółki, wyników działalności i potrzeb kapitałowych. Skierowanie przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia 

wniosku w sprawie wypłaty dywidendy będzie uzależnione od poziomu generowanych nadwyżek 

finansowych oraz przewidywanych wydatków inwestycyjnych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy 

jest Walne Zgromadzenie Emitenta. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które może podjąć uchwałę 

o wypłacie dywidendy, powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Ponieważ 

rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powinno 

odbywać się do końca czerwca. W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, uchwała powinna 

wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy (określoną w przepisach KSH jako „dzień dywidendy”) oraz 

termin wypłaty dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 KSH dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień 

powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy. Statut Spółki przewiduje 

możliwości wypłaty zaliczki na dywidendę, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, zaś na 

wypłatę Rada Nadzorcza wyraziła zgodę. Zgodnie z art. 348 § 4 KSH dywidendę wypłaca się w dniu 

określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie 

określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. 

Informacje o odbiorze dywidendy ogłaszane będą w trybie raportów bieżących. 

Wszystkie Akcje, w tym Akcje Oferowane po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 

mają równe uprawnienia w zakresie wypłaty dywidendy, w tym także zaliczki na poczet dywidendy, 

i uprawniają do udziału w zysku Spółki od dnia ich nabycia, pod warunkiem podjęcia przez Walne 

Zgromadzenie uchwały o podziale zysku i ustalenia dnia dywidendy na dzień przypadający po dniu nabycia 

Akcji Oferowanych. 

Od uzyskanych na terytorium Polski dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP zasadniczo pobierany jest 
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zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Powyższa zasada może ulec 

jednak modyfikacji w stosunku do podatników spełniających określone warunki wynikające z Ustawy 

o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych 

przez RP z państwem ich rezydencji podatkowej – w takim przypadku dochód z dywidend oraz innych 

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych może być zwolniony z opodatkowania lub 

opodatkowany według niższej stawki podatku. Szczegółowe informacje dotyczące opodatkowania dochodów 

uzyskiwanych z tytułu dywidend, w tym w szczególności warunki pozwalające na zastosowanie zwolnienia 

z podatku lub niższej stawki podatku, znajdują się w pkt. 5.2.9(i) Prospektu. 

Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy Spółki odpowiadają zasadom przyjętym dla spółek 

publicznych. Stosownie do art. 348 § 3 i 4 KSH w przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy 

uchwała powinna wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Jeżeli 

uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym 

przez Radę Nadzorczą. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu KDPW dzień dywidendy może być 

wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy. 

Zgodnie z § 127 Działu IV Rozdział 13 Oddział 4 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie 

UTP, Emitent jest obowiązany niezwłocznie powiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na 

wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wysokości dywidendy, liczbie akcji, z których przysługuje prawo do 

dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu 

wypłaty dywidendy. Ponadto § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na Emitenta 

obowiązek poinformowania KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia 

prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz 

terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzień wypłaty 

dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Należy 

również uwzględnić, iż zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW z biegu terminów wyłącza się dni uznane za 

wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty, z zastrzeżeniem ust. 2, przy czym tryb 

obliczania terminów nie dotyczy opłat uiszczanych na rzecz KDPW. 

 Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi 3.5.2.

informacjami finansowymi skorygowana w przypadku zmiany liczby akcji Emitenta, 

w celu umożliwienia dokonania porównania 

Zważywszy, że Emitent powstał w wyniku przekształcenia Artifex Mundi Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu w spółkę akcyjną z dniem 1 lutego 2016 r., poniżej wskazujemy 

wartości wypłaconych dywidend za okres, w którym posiadał formę prawną spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością:  

Zysk za rok obrotowy 2014 wynosił 5.703.975,88 PLN. Zgodnie z uchwałą 16/2015 Zwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników Artifex Mundi Sp. z o.o. z dnia 19 czerwca 2015 r., kwota 5.473.975,88 PLN 

została przeznaczona na kapitał zapasowy, zaś 230.000,00 PLN wypłacono udziałowcom 

tytułem dywidendy. 

Zysk za rok obrotowy 2015 wynosił 7.804.864,43 PLN. Zgodnie z uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto osiągniętego przez 

Artifex Mundi Sp. z o.o. (spółka przekształcana) w roku obrotowym 2015, zysk netto w kwocie 7.804.864,43 

PLN w całości został wyłączony od podziału i przeznaczony w kwocie 7.607.468,43 PLN na kapitał 

zapasowy oraz w kwocie 197.360 PLN na pokrycie straty z lat ubiegłych która powstała w skutek korekty 

retrospektywnej dotyczącej wprowadzenia podatku odroczonego. 
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 DODATKOWE INFORMACJE O EMITENCIE  3.6.

 Kapitał akcyjny 3.6.1.

(i) Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału akcyjnego. 

Na dzień bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych informacjach finansowych tj. na 

dzień 31 grudnia 2015 r. kapitał zakładowy Artifex Mundi Sp. z o.o. wynosił 100.000 PLN i dzielił się na 

2.000 udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, w pełni opłaconych. 

Z dniem 1 lutego 2016 r. nastąpiło przekształcenie Artifex Mundi Sp. z o.o. w Artifex Mundi Spółkę Akcyjną. 

Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego majątkiem spółki przekształconej, to jest Artifex Mundi Sp. z o.o.  

Dnia 2 września 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podziale serii A 

imiennych uprzywilejowanych akcji na serię A1 – akcji imiennych uprzywilejowanych oraz serię A2 – akcji 

zwykłych na okaziciela. Zmiany w powyższym zakresie zostały zarejestrowane w KRS dnia 6 października 

2016 roku. 

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 10.000.000 

(dziesięć milionów) akcji, o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja, w następujący sposób: 

3.510.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2, oraz 

6.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 

Wszystkie akcje serii A1 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą 

akcję serii A1 przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie akcje serii A2 oraz B są akcjami 

zwykłymi na okaziciela. 

Akcje serii A (obecnie A1 i A2) oraz B objęte w chwili powstania Spółki zostały wydane w zamian za udziały 

w Spółce Artifex Mundi Sp. z o.o. 

(ii) Występowanie akcji, które nie reprezentują kapitału (nie stanowią udziału w kapitale). 

Na dzień bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych informacjach finansowych, tj. 

31 grudnia 2015 r. oraz na Datę Prospektu Spółka nie wyemitowała akcji nie reprezentujących 

kapitału zakładowego. 

(iii) Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji Emitenta w posiadaniu Emitenta, 

w posiadaniu innych podmiotów w imieniu Emitenta lub podmiotów zależnych Emitenta 

Na dzień bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych informacjach finansowych, tj. 

31 grudnia 2015 r. oraz na Datę Prospektu Emitent nie posiada ani bezpośrednio, ani pośrednio akcji Spółki. 

(iv) Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych 

z warrantami, ze wskazaniem zasad i procedur, którym podlega ich zamiana, wymiana lub 

subskrypcja 

Na dzień bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych informacjach finansowych, tj. 31 

grudnia 2015 r. oraz na Datę Prospektu Emitent nie wyemitował żadnych zamiennych papierów 

wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami, 

w szczególności obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa, jak również 

warrantów subskrypcyjnych. 

(v) Informacja o wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału 

autoryzowanego (docelowego), ale niewyemitowanego, lub podwyższeniach kapitału, a także 

o ich warunkach  

Na dzień bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych informacjach finansowych, tj. 

31 grudnia 2015 r. oraz na Datę Prospektu Statut Emitenta nie zawierał postanowień dotyczących kapitału 

docelowego (autoryzowanego), ani zobowiązania do podwyższania kapitału zakładowego Emitenta. 
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(vi) Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec 

którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji, 

a także szczegółowy opis takich opcji, włącznie z opisem osób, których takie opcje dotyczą 

Na dzień bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych informacjach finansowych, tj. 

31 grudnia 2015 r. oraz na Datę Prospektu Emitentowi nie były i nie są znane jakiekolwiek informacje 

o kapitale dowolnego członka Grupy Emitenta, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało 

uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji. 

(vii) Dane historyczne na temat kapitału akcyjnego (podstawowego, zakładowego), z podkreśleniem 

informacji o wszelkich zmianach, za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi 

Artifex Mundi Sp. z o.o. 

Emitent został utworzony jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 

70.000,00 PLN, który dzielił się na 1.400 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy udział. Udziały 

zostały objęte przez: 

 Artifex Mundi Investments - 1.200 udziałów o łącznej wartości nominalnej 60.000 PLN, pokrytych 

w całości wkładem pieniężnym; 

 Bogdana Grudzińskiego, Bożenę Grudzińską i Tomasza Grudzińskiego jako wspólników spółki 

cywilnej „Zakład Systemów Komputerowych Progres s.c. Bożena, Bogdan, Tomasz Grudziński” - 200 

udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.000 PLN, na zasadzie współwłasności łącznej, pokrytych 

w całości wkładem niepieniężnym, to jest ruchomościami oraz prawami majątkowymi szczegółowo 

wskazanymi w umowie dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) (obejmującymi m.in. 

autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych/gier komputerowych, utworów 

multimedialnych, sprzęt serwerowy, zestawy stacji roboczych, dodatkowy sprzęt komputerowy, znaki 

towarowe, know-how).  

Dnia 14 lutego 2012 r. Artifex Mundi Sp. z o.o. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 411007. 

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Artifex Mundi Sp. z o.o. z dnia 22 maja 2012 r., objętą 

aktem notarialnym sporządzonym przez Krzysztofa Madeja notariusza w Zabrzu, Repertorium A nr 

4601/2012, kapitał zakładowy Artifex Mundi Sp. z o.o. został podwyższony o kwotę 10.000 PLN, tj. do kwoty 

80.000 PLN poprzez utworzenie 200 nowych udziałów w kapitale zakładowym. Udziały w podwyższonym 

kapitale zakładowym Artifex Mundi Sp. z o.o. zostały objęte przez: Warsaw Equity Investments Spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która objęła 195 udziałów o łącznej wartości 

nominalnej 9.750 PLN, pokrywając udziały wkładem pieniężnym oraz osobę fizyczną, która objęła 5 

udziałów o łącznej wartości nominalnej 250 PLN, pokrywając udziały wkładem pieniężnym.  

Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Artifex Mundi Sp. z o.o. z dnia 14 stycznia 

2014 r., zaprotokołowanej przez Joannę Deczkowską notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 593/2014, 

kapitał zakładowy Artifex Mundi Sp. z o.o. został podwyższony o kwotę 20.000,00 PLN, tj. do kwoty 

100.000,00 PLN poprzez utworzenie 400 nowych udziałów w kapitale zakładowym Artifex Mundi Sp. z o.o. 

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta zostały objęte przez: Warsaw Equity Investments 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która objęła 390 udziałów, o łącznej 

wartości nominalnej 19.500 PLN, pokrywając udziały wkładem pieniężnym oraz osobę fizyczną, która objęła 

10 udziałów o łącznej wartości nominalnej 500 PLN, pokrywając udziały wkładem pieniężnym. 

Artifex Mundi S.A. 

Na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Artifex Mundi Sp. z o.o. z siedzibą 

w Zabrzu w sprawie przekształcenia Artifex Mundi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Artifex 

Mundi Spółka Akcyjna oraz przyjęcia statutu Artifex Mundi spółka akcyjna, zaprotokołowanej aktem 

notarialnym z dnia 11 stycznia 2016 r. sporządzonym przez notariusza Piotra Kańskiego, Rep. A nr 

364/2016, zostało dokonane przekształcenie Artifex Mundi Sp. z o.o. w Artifex Mundi S.A. Emitent powstał 
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z dniem wpisu przekształcenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, co nastąpiło dnia 

1 lutego 2016 r. 

Na dzień podjęcia uchwały o przekształceniu struktura udziałów w Artifex Mundi Sp. z o.o. wyglądała 

następująco: 

 Artifex Mundi Investments posiadała 1.137 udziałów; 

 S Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał 804 udziały;  

 Przemysław Danowski posiadał 33 udziały 

 Mariusz Banaszuk posiadał 13 udziałów 

 Jerzy Krok posiadał 13 udziałów. 

Akcje Emitenta zostały objęte przez wszystkich dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej 

w zamian za udziały w spółce przekształcanej w następującej proporcji: 

 z tytułu posiadania 1 (jednego udziału) w spółce przekształcanej objęciu podlegało 5.000 (pięć 

tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Emitenta. 

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień przekształcenia, tj. 1 lutego 2016 r., wynosił 100.000,00 PLN i dzielił 

się na: 

 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji imiennych zwykłych nieuprzywilejowanych serii „A”, o nr 

od A0000001 do A3600000, o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda; 

 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych zwykłych nieuprzywilejowanych serii „B”, 

o nr od B0000001 do B6400000, o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda. 

W wyniku przekształcenia akcje Emitenta zostały objęte w następujący sposób: 

 Artifex Mundi Investments objęła 3.600.000 akcji zwykłych nieuprzywilejowanych serii A o nr 

A0.000.001 do nr A3.600.000 oraz 2.085.000 akcji zwykłych nieuprzywilejowanych serii B o nr 

B0.000.001 do nr B2.085.000; 

 S Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych objął 4.020.000 akcji zwykłych 

nieuprzywilejowanych serii B o nr B2.085.001 do nr B6.105.000; 

 Przemysław Danowski objął 165.000 akcji zwykłych nieuprzywilejowanych serii B od nr B6.105.001 do 

nr B6.270.000; 

 Mariusz Banaszuk objął 65.000 akcji zwykłych nieuprzywilejowanych serii B o nr B6.270.001 do nr 

B6.335.000; 

 Jerzy Krok objął 65.000 akcji zwykłych nieuprzywilejowanych serii B o nr B6.335.001 do nr 

B6.400.000. 

Uchwałą nr 3 z dnia 17 lutego 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmieniło statut Emitenta poprzez 

wprowadzenie do niego postanowień dotyczących uprzywilejowania akcji serii A, w wyniku czego wszystkie 

akcje serii A stały się akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję 

serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Zmiana Statutu została zarejestrowana na mocy 

postanowienia sądu rejestrowego z dnia 21 marca 2016 r. 

Uchwałą nr 17 z dnia 27 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany 

Statutu Spółki dokonano zamiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B. Zmiana Statutu 

została zarejestrowana dnia 22 lipca 2016 r. 

Uchwałami nr 1 i 2 z dnia 2 września 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano 

podziału serii A imiennych, uprzywilejowanych akcji poprzez utworzenie serii A1 3.510.000 akcji imiennych 

uprzywilejowanych oraz serii A2 90.000 akcji zwykłych na okaziciela oraz dokonano odpowiednich zmian w 
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Statucie Spółki. Zmiany w powyższym zakresie zostały zarejestrowane w KRS dnia 6 października 2016 

roku. 

 Opis grupy, do której należy Emitent i jego miejsce w Grupie 3.6.2.

Emitent jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 KSH oraz podmiotem dominującym 

w rozumieniu art. 4 pkt. 14) Ustawy o Ofercie wobec następujących spółek:  

 AM Game Studios Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w której Emitent posiada 100% udziałów, 

uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. 

 Modrzew z Daleka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada 100% udziałów, 

uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. 

Poniżej przedstawiono schemat Grupy Kapitałowej, której częścią jest Emitent: 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiono opis podmiotów zależnych od Emitenta:  

AM Game Studios 

AM Game Studios Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS 

pod numerem KRS 0000548886. Emitent posiada 100% udziałów w spółce AM Game Studios, które dają 

100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników.  

AM Game Studios została powołana jako wyodrębniony podmiot stanowiący zespół dedykowany do 

tworzenia gier komputerowych na zlecenie Emitenta. Podstawowa działalność AM Game Studios opiera się 

na montażu poszczególnych komponentów gry (np. grafiki i oprawy dźwiękowej) oraz tworzeniu 

dedykowanego na poszczególne platformy dystrybucyjne kodu źródłowego, a także testowaniu gier 

komputerowych. 

Modrzew z Daleka  

Modrzew z Daleka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS 

pod numerem KRS 0000554933. Emitent posiada 100% udziałów w spółce Modrzew z Daleka, które dają 

100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników.  

Modrzew z Daleka została powołana jako wyodrębniony podmiot stanowiący zespół dedykowany do 

tworzenia komponentów niezbędnych do tworzenia gier komputerowych, w szczególności szaty graficznej. 

Ponadto Modrzew z Daleka odpowiada za projektowanie elementów rozgrywki i tworzenia poszczególnych 

dokumentów niezbędnych na etapie montażu komponentów gry. 

 Informacje o udziałach w przedsiębiorstwach, w których posiadany przez Emitenta 3.6.3.

udział w kapitale może mieć znaczący wpływ na ocenę jego własnych aktywów 

i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat.  

Spółka nie posiada w innych przedsiębiorstwach udziałów, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę jej 

aktywów i zobowiązań, sytuacji finansowej oraz zysków i strat.  
  

Artifex Mundi S.A. 

AM Game Studios Sp. z o.o Modrzew z Daleka Sp. z o.o. 
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  ZNACZNI AKCJONARIUSZE 3.7.

 Informacje o znacznych akcjonariuszach Emitenta 3.7.1.

Znacznych akcjonariuszy innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni posiadają co najmniej 5% udziału w kapitale 

zakładowym Emitenta lub co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przedstawia 

poniższa tabela.  

Tabela 17: Znaczni akcjonariusze Emitenta 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział % w kapitale 

zakładowym Emitenta 

Liczba głosów na 

WZA Emitenta 

% w ogólnej 

liczbie głosów 

Artifex Mundi Investments 5.685.000* 56,85% 9.195.000 68,06% 

Warsaw Equity PE Fund I 

FIZAN 

4.020.000 40,20% 4.020.000 29,76% 

Pozostali 295.000 2,95% 295.000 2,18% 

* w tym 3.510.000 akcji serii A1 – uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A1 przypadają 2 głosy na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 2.085.000 akcji zwykłych serii B 

Źródło: Emitent 

 Informacja dot. znacznych akcjonariuszy Emitenta posiadających inne prawa głosu 3.7.2.

Znaczni akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu niż związane z akcjami uprzywilejowanymi serii A1. 

Na jedną akcję serii A1 przypadają dwa głosy. 

 Podmiot posiadający lub kontrolujący Emitenta  3.7.3.

Na Datę Prospektu Emitent jest kontrolowany przez Artifex Mundi Investments. Statut Emitenta nie 

modyfikuje ogólnych przepisów prawa dotyczących ochrony akcjonariuszy mniejszościowych oraz 

zapobiegania nadużywania kontroli nad Emitentem przez akcjonariusza większościowego. Statut Emitenta 

nie przewiduje szczególnych mechanizmów, które zapobiegałyby nadużywaniu pozycji dominującej przez 

akcjonariuszy wobec Emitenta. 

Mechanizmy zapobiegające nadużywaniu kontroli nad Emitentem przez większościowego akcjonariusza 

wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i są to w szczególności: 

 uprawnienie akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki akcyjnej do zaskarżania uchwał walnego 

zgromadzenia spółki akcyjnej, w trybie przewidzianym przez art. 422– 427 KSH, 

 uprawnienie akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki akcyjnej do żądania informacji podczas lub poza 

walnym zgromadzeniem spółki akcyjnej w trybie przewidzianym w art. 428–429 KSH, 

 uprawnienie akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki akcyjnej, reprezentujących co najmniej 1/5 

kapitału zakładowego spółki do żądania dokonania przez najbliższe walne zgromadzenie 

akcjonariuszy wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w trybie 

przewidzianym w art. 385 § 3–9 KSH, a także 

 prawo żądania informacji o powstaniu stosunku dominacji (art. 6 KSH) 

 obowiązek równego traktowania akcjonariuszy (art. 20 KSH oraz art. 20 Ustawy o Ofercie); 

 prawo złożenia wniosku o dokonanie wyboru rewidenta do spraw szczególnych (art. 84 i 85 Ustawy 

o Ofercie). 

 Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej 3.7.4.

dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta  

Emitentowi nie są znane ustalenia, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany 

w sposobie kontroli Emitenta.  



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

  

 
    97 

 ZARZĄDZANIE I ŁAD KORPORACYJNY 3.8.

 Statut i regulaminy funkcjonowania Emitenta 3.8.1.

(i) Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w Statucie, w którym są 

one określone.  

Celem działalności Emitenta jest prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej. Zgodnie z § 4 ust. 1 

Statutu przedmiotem działalności Emitenta jest: 

(a) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 

(b) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, 

(c) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 

(d) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, 

(e) PKD 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach, 

(f) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

(g) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 

(h) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 

(i) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 

(j) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

(k) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

(l) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 

i komputerowych, 

(m) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność, 

(n) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, 

(o) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

(p) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 

i technicznych, 

(r) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

(ii) Podsumowanie wszystkich postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta odnoszących się do 

członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych. 

ZARZĄD 

Zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu, Zarząd składa się z jednej albo większej liczby osób, w tym Prezesa Zarządu, 

który przewodniczy posiedzeniom Zarządu i kieruje jego pracami. Liczbę członków Zarządu określa Rada 

Nadzorcza. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji trwającej 

pięć lat. Powołując członków Zarządu Rada Nadzorcza może określić ich funkcje. Członkowie Zarządu 

pierwszej kadencji powołani zostali przez Zgromadzenie Wspólników Artifex Mundi Sp. z o.o. (spółki 

przekształcanej) w procesie przekształcenia w spółkę akcyjną. 

Na Dzień Prospektu Zarząd składa się z pięciu członków. 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji 

Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej (§ 12 ust. 1 Statutu). 
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Spółkę reprezentuje, w przypadku Zarządu wieloosobowego, Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwaj 

członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem (§ 13 Statutu). 

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów 

rozstrzyga głos Prezesa Zarządu (§ 12 ust. 2 Statutu). 

Rada Nadzorcza jest uprawniona do uchwalenia Regulaminu Zarządu, określającego w szczególności 

zasady funkcjonowania Zarządu (§ 12 ust. 3 Statutu). 

Zgodnie z § 4 Regulaminu Zarządu, podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu odbywa się na 

podstawie uchwały Zarządu, określającej zakres kompetencji oraz podział odpowiedzialności za 

poszczególne obszary działalności Spółki. 

Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu Zarządu pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki powinno stanowić główny 

obszar aktywności zawodowej członka Zarządu. Dodatkowa aktywność zawodowa członka Zarządu nie 

może prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe 

wykonywanie pełnionej funkcji w Spółce. W szczególności członek Zarządu nie powinien być członkiem 

organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach 

uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w Spółce. 

Członek Zarządu powinien poinformować Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego 

powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, 

w której zaistniał konflikt interesów. 

Członkowie Zarządu są obowiązani informować na piśmie Radę Nadzorczą o każdym przypadku zaistnienia 

konfliktu interesów związanych z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania w przyszłości. 

Członek Zarządu powinien zachować pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby 

prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. Członek Zarządu nie może przyjmować 

korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji 

lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów. 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Zarządu, Zarząd może przekazać prowadzenie oznaczonych spraw 

poszczególnym członkom Zarządu i pracownikom Spółki, za wyjątkiem spraw, które: 

a) zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu przez przepisy prawa, Statut lub 

Regulamin Zarządu, 

b) zostały powierzone Zarządowi przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą Spółki. 

Zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu Zarządu, wszelkie sprawy wykraczające poza zakres zwykłego zarządu 

wymagają uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem, że zgoda Zarządu nie jest wymagana na dokonanie 

czynności będącej integralną częścią innej czynności, na dokonanie której Zarząd wyraził już zgodę, chyba 

że co innego wynika z uchwały Zarządu. 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu Zarządu, uchwały Zarządu wymagają w szczególności: 

(a) wszelkie czynności, co do których chociażby jeden z członków Zarządu wyraził sprzeciw, 

(b) zgoda na powołanie prokurenta,  

(c) wnioski dotyczące zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, podziału zysku lub 

pokrycia straty, 

(d) decyzje dotyczące zwoływania Walnych Zgromadzeń, ustalania porządku obrad i projektów uchwał, 

(e) decyzje dotyczące istotnych zagadnień polityki gospodarczej i finansowej Spółki oraz zakupów 

inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwotę 10% kapitałów własnych Spółki, 

(f) decyzja o przyjęciu regulaminu organizacyjnego spółki, regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych 

aktów normatywnych oraz dokonywanie zmian w tych dokumentach, 

(g) podział obowiązków pomiędzy członkami Zarządu, 
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(h) inne sprawy należące do kompetencji Zarządu, o ile Zarząd uzna za uzasadnione rozpatrzenie ich 

w tym trybie; 

(i) wszelkie sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie i do Rady Nadzorczej. 

Zarząd zapewnia prowadzenie korporacyjnej strony internetowej Spółki i zamieszcza na niej informacje 

wskazane w Regulaminie Zarządu, w tym te, których publikacja wymagana jest przez Zasady Dobrych 

Praktyk przyjęte przez Spółkę. 

Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu Zarządu, Prezes Zarządu sprawuje zwierzchni nadzór nad wszystkimi 

pracownikami i komórkami organizacyjnymi Spółki. Ma prawo do podejmowania jednoosobowo decyzji 

w stosunkach wewnętrznych, w szczególności w stosunkach pracowniczych, w tym także prawo do 

uchylenia decyzji innego członka Zarządu, chyba, że co innego wynika z uprzednio podjętej uchwały 

Zarządu, Statutu lub przepisów prawa. 

Prezes Zarządu może na czas swojej nieobecności wyznaczyć do zastępowania go innego członka Zarządu. 

W takim przypadku wyznaczonemu członkowi Zarządu będą przysługiwać wszystkie kompetencje Prezesa 

Zarządu (§ 10 ust. 2 Regulaminu Zarządu). 

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu Zarządu, Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeby. 

Posiedzenia Zarządu zwoływane są z własnej inicjatywy przez Prezesa Zarządu, a podczas jego 

nieobecności, członka Zarządu. Wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu może złożyć każdy z członków 

Zarządu Prezesowi Zarządu. 

Możliwe jest również odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie są obecni 

i zgodni co do odbycia posiedzenia i podjęcia uchwał (§ 11 ust. 3 Regulaminu Zarządu).Do podjęcia uchwał 

na posiedzeniu Zarządu konieczne jest skuteczne zawiadomienie wszystkich członków Zarządu (§ 12 ust. 1 

Regulaminu Zarządu). 

RADA NADZORCZA 

Zgodnie z § 15 Statutu Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez 

Walne Zgromadzenie na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.  

Na Dzień Prospektu Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. 

Rada Nadzorcza samodzielnie powołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Członek Rady Nadzorczej może w każdej chwili zrezygnować z pełnienia swojej funkcji. W tym przypadku 

jego obowiązkiem jest przekazanie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącemu Rady 

Nadzorczej wszystkich spraw i dokumentów związanych z wykonywanymi obowiązkami. 

W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne 

Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum Zarząd obowiązany 

jest podjąć czynności zmierzające do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w szczególności do 

niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej 

niż raz na kwartał w danym roku obrotowym Spółki. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego braku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje 

posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek któregokolwiek członka Rady Nadzorczej lub 

na wniosek Zarządu (§ 16 ust. 1 Statutu). Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących 

bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia 

wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu. W posiedzeniach Rady Nadzorczej 

mogą uczestniczyć również osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (§ 16 ust. 3 Statutu). 

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej (§ 17 ust. 2 Statutu). Dla ważności uchwał Rady 
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Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu połowy jej członków jeśli wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej zostali zaproszeni. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na 

pisemne głosowanie. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej (§ 17 ust. 4 Statutu). 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym 

w szczególności przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej i faksu. 

Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu 

uchwały. Jako powiadomienie uznawane jest udokumentowane wysłanie informacji na wskazany przez 

członka Rady Nadzorczej adres do korespondencji, w tym również w formie elektronicznej na 1 dzień przed 

podjęciem uchwały (§ 17 ust. 5 Statutu). 

Podejmowanie uchwał w trybach, o których mowa w dwóch poprzedzających akapitach nie dotyczy wyborów 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków 

Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. 

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki (§ 19 Statutu). 

Zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej, niezależnie od innych postanowień Statutu 

oraz przepisów prawa należy: 

(a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; 

(b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; 

(c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której 

mowa w lit. a) i b) powyżej; 

(d) sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny sytuacji Spółki, jej działalności, w tym 

wypełniania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, wymaganej zgodnie z przyjętymi zasadami 

ładu korporacyjnego obowiązującymi na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

na którym są lub mają być notowane akcje Spółki; 

(e) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru 

zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego; 

(f) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki; 

(g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach, z ważnych 

powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, a także delegowanie członków 

Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności 

członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą 

sprawować swoich czynności; 

(h) przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki; 

(i) wyrażanie zgody na udzielanie prokury; 

(j) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub 

udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego gruntu, a także ustanawianie na 

nich ograniczonych praw rzeczowych, 

(k) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach z członkami Zarządu; 

(l) uchwalanie Regulaminu Zarządu; 
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(m) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki; 

(n) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 

roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę; 

(o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, z wyłączeniem transakcji 

i umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej 

prowadzonej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej; przez istotną 

umowę rozumie się umowę, której wartość przedmiotu wynosi co najmniej 5% wartości kapitałów 

własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 

(p) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę jakichkolwiek akcji lub udziałów 

w innych spółkach mających siedzibę w kraju lub zagranicą, gdy wartość objęcia lub cena nabycia lub 

zbycia przekracza kwotę 2.000.000 PLN; 

(r)  opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, na członkach Rady Nadzorczej spoczywają następujące 

obowiązki: 

(a) członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań 

z akcjonariuszem spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. na potrzeby niniejszego punktu przez wyrażenie 

„powiązania" rozumie się istotne powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć 

wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą; 

(b) członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie 

umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego 

Zgromadzenia; 

(c) członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów 

lub możliwości jego powstania; 

(d) członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od 

głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów; 

(e) członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to 

negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. 

Utrata statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego 

mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w 

KSH i Statucie.  

Jeżeli w trakcie kadencji niezależny członek Rady Nadzorczej przestał spełniać którekolwiek z kryteriów 

niezależności, zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie na piśmie Zarządu Spółki niezwłocznie, 

jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie 

spełniania kryteriów lub powzięcia takiej informacji. 

W przypadku rezygnacji z pełnienia swojej funkcji członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przekazać 

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej wszystkie sprawy 

i dokumenty związanych z wykonywanymi obowiązkami. 

Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety 

(w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych 

kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie jej kompetencji. 

Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje komitetów lub komisji oraz 

powołuje i odwołuje ich członków (§ 10 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej). 
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W ramach Rady Nadzorczej może w szczególności działać w formie stałej Komitet Audytu lub Komitet 

Wynagrodzeń (§ 10 ust. 3 Regulamin Rady Nadzorczej). 

(iii) Opis praw, przywilejów i ograniczeń powiązanych z każdą klasą istniejących akcji. 

(a) Prawa o charakterze korporacyjnym 

Zgodnie z przepisami KSH i Ustawy o Ofercie, z akcjami związane są w szczególności następujące prawa: 

 prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia przewodniczącego tego 

Zgromadzenia przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału 

zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, 

 prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych 

spraw w porządku jego obrad przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego, 

 prawo do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, 

 prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad, 

 prawo do wykonywania jednego głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli KSH lub przepisy 

ustawy nie stanowią inaczej, 

 prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub 

przez pełnomocników, 

 prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia jako podlegających uchyleniu albo nieważnych, 

 prawo do żądania wyboru składu Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami przysługujące 

akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, 

 prawo uzyskania podczas obrad Walnego Zgromadzenia informacji dotyczących Spółki, 

 prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce, 

 prawo żądania udzielenia informacji o istnieniu bądź ustaniu stosunku dominacji lub zależności, 

 prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem 

Spółki lub prowadzeniem jej spraw. 

(b) Prawa o charakterze majątkowym 

Stosownie do przepisów KSH i Ustawy o Ofercie z akcjami związane są w szczególności następujące prawa 

o charakterze majątkowym: 

 prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 

rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, 

 prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji (prawo poboru), 

 prawo do udziału w podziale majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 

wierzycieli w przypadku jej likwidacji, 

 prawo zbywania posiadanych akcji, 

 prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji, 

 prawo żądania wykupienia przez innego akcjonariusza wszelkich akcji posiadanych przez 

akcjonariusza mniejszościowego. 
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Zgodnie z § 5 ust. 5 Statutu Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie straty, na który przelewa się co 

najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości 

nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.  

Ponadto, stosownie do § 5 ust. 6 Statutu, Spółka może tworzyć i likwidować uchwałą Walnego 

Zgromadzenia także inne kapitały rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe zgodnie z przepisami 

prawa i potrzebami Spółki.  

(iv) Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które 

mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa. 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela.  

Zwraca się uwagę, że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują możliwość wydawania akcji 

o szczególnych uprawnieniach, a także przyznawania indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi 

uprawnień osobistych, które wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być 

akcjonariuszem. Zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Spółki, wszystkie akcje serii A1 są akcjami imiennymi 

uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A1 przypadają dwa głosy na 

Walnym Zgromadzeniu.   

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, 

powinny być imienne, a uprzywilejowanie może dotyczyć m.in. prawa głosu, prawa do dywidendy lub 

podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie ma 

zastosowania do akcji spółki publicznej.  

Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu udział w zysku w kwocie, 

która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom 

uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych oraz zaliczek na poczet dywidendy) 

i nie korzystają one z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami (nie dotyczy akcji niemych). 

Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme), 

a nadto akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo 

dywidendy w danym roku obrotowym, można przyznać prawo do wyrównania z zysku w następnych latach, 

nie później jednak niż w ciągu kolejnych trzech lat obrotowych. Przyznanie szczególnych uprawnień można 

uzależnić od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz Spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. 

Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną po 

zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego.  

KSH przewiduje możliwość przyznania uprawnień osobistych jedynie indywidualnie oznaczonemu 

akcjonariuszowi, które dotyczyć mogą m.in. prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady 

nadzorczej lub prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki. Przyznanie osobistego 

uprawnienia można uzależnić od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się 

warunku. Do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście należy stosować odpowiednio ograniczenia 

dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych.  

Stosownie do przepisów KSH, wydanie akcji o szczególnych uprawnieniach oraz przyznanie indywidualnie 

oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, zostało odzwierciedlone w Statucie Spółki. Zmiana 

Statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Uchwała zmieniająca statut powinna 

zawierać wskazanie akcji uprzywilejowanych lub odpowiednio oznaczenie podmiotu, któremu przyznawane 

są osobiste uprawienia, rodzaj uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj tego uprawnienia oraz 

ewentualnie dodatkowe warunki, od których spełnienia uzależnione jest przyznanie uprzywilejowania akcji 

lub odpowiednio osobistego uprawnienia. Uchwała dotycząca zmiany statutu zapada większością trzech 

czwartych głosów, przy czym uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy 

lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich 

akcjonariuszy, których dotyczy. Statut nie ustanawia surowszych warunków podjęcia uchwały w sprawie 

jego zmiany. 
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(v) Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych zgromadzeń 

akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z zasadami 

uczestnictwa w nich. 

Miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Katowicach albo w Warszawie.  

Zwołanie Walnego Zgromadzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku 

obrotowego Spółki. Stosownie do § 21 ust. 1 Statutu Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza 

ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym 

przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli 

jego zwołanie uzna za wskazane. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na pisemny 

wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Jeżeli 

w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego 

Zgromadzenia. Zgromadzenie zwołane przez Zarząd na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących 

co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania 

i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane 

Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów 

nałożonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego przez akcjonariuszy 

upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zwołać akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający 

łącznie akcje reprezentujące co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów 

w Spółce. 

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz 

w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z Rozporządzeniem o Raportach. 

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem 

Walnego Zgromadzenia. 

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej: 

(a) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, 

(b) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa 

głosu, w szczególności informacje o: 

 prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia, 

 prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 

obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, 

 prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia, 

 sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach 

stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, 

 możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, 
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 sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, 

 sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej; 

(c) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, informację, że prawo uczestniczenia 

w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 

(d) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może 

uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty 

uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej 

Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które 

mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, 

(e) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego 

Zgromadzenia. 

Spółka publiczna prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego 

Zgromadzenia: 

(a) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 

(b) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje 

są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji 

poszczególnych rodzajów, 

(c) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, 

(d) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady 

nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub 

spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,  

(e) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą 

korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy. 

Jeżeli formularze, o których mowa w lit. (e) powyżej, z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione 

na stronie internetowej, Spółka wskazuje na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim 

przypadku Spółka wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie. 

Formularze powinny zawierać proponowaną treść uchwały Walnego Zgromadzenia i umożliwiać:  

(a) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje 

prawo głosu przez pełnomocnika, 

(b) oddanie głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymującego się”, 

(c) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale, 

(d) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad 

którą głosować ma pełnomocnik. 

Prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

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. Żądanie powinno zawierać 

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać 

złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH). 

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym 

terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie 
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akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 2 

KSH). 

Zgłaszanie projektów uchwał 

Akcjonariusz lub akcjonariusze 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. Spółka niezwłocznie ogłasza 

projekty uchwał na stronie internetowej.  

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad. 

Podmioty uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu 

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia wszyscy akcjonariusze.  

Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy mających prawo głosu, podpisaną 

przez Zarząd. Lista akcjonariusz zawiera a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy Spółki 

uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, b) miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy 

czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania, c) liczbę, rodzaj 

i numery akcji oraz liczbę przysługujących głosów. Jeżeli praw głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub 

użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Lista 

akcjonariuszy powinna być wyłożona w siedzibie Emitenta na okres trzech dni poprzedzających odbycie 

Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać ww. listę oraz żądać jej odpisu za zwrotem 

kosztów jego sporządzenia. Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej akcjonariusz może 

także żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając adres poczty 

elektronicznej, na których lista powinna być wysłana. 

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami 

spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia („Dzień Rejestracji”). Uprawnieni z akcji 

imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają 

prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Dzień 

Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.  

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli 

dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed 

zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia 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, wskazanym w ogłoszeniu 

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji 

i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. 

Listy uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu sprawdza się na podstawie 

dokumentów ww. akcji złożonych zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, oraz, w przypadku 

zdematerializowanych akcji na okaziciela, na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący 

depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi 

i udostępnionemu Spółce (nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia - jeżeli 

udostępnienie następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej albo nie później niż na 6 

(sześć) dni przed datą Walnego Zgromadzenia - jeżeli udostępnienie następuje w postaci dokumentu). 

W Walnym Zgromadzeniu powinien uczestniczyć Zarząd i Rada Nadzorcza w składzie umożliwiającym 

udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. 

Akcjonariusz Spółki nie będący osobą fizyczną jest uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 

oraz wykonywania prawa głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub 

przez pełnomocnika. Należy okazać przy sporządzaniu listy obecności odpis z właściwego rejestru lub 
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wyciąg pełnomocnictw, z których będzie wynikać prawo do reprezentowania akcjonariusza Spółki nie 

będącego osobą fizyczną. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza Spółki nie 

będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru bądź ciągu 

pełnomocnictw. Dopuszczalne jest przedłożenia kopii odpisu z właściwego rejestru, poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego. 

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie lub odwołanie 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę 

o pełnomocnictwie udzielonym w postaci elektronicznej poprzez przesłanie Spółce na adres 

shareholders@artifexmundi.com wiadomości elektronicznej. W ten sam sposób akcjonariusz może odwołać 

swoje oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika.  

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan 

udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości 

pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika oraz adres e-

mail, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego 

pełnomocnikiem. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, 

akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpowiednich dokumentów, z których wynika prawo 

do reprezentowania akcjonariusza. 

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji 

każdego akcjonariusza. 

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 

wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na 

każdym z rachunków.  

Akcjonariusz spółki publicznej może jako pełnomocnik innej osoby głosować na walnym zgromadzeniu przy 

powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym 

udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. 

Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może 

być członek Zarządu lub pracownik Spółki.  

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, 

likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, 

pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość 

wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 

W razie udzielenia pełnomocnictwa przez akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo przez przedstawiciela ustawowego akcjonariusza 

lub jego zastępcy z urzędu pełnomocnik powinien wykazać swoje umocowanie także poprzez przekazanie 

Spółce odpowiednich dokumentów. 

Obrady Walnego Zgromadzenia  

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w wypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, 

a w przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez 

Zarząd. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecności, zawierająca podpisy osób uprawnionych 

do udziału w Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim sprawdzeniu ich tożsamości, a w przypadku 

pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych bądź osób reprezentujących osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne – także po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ich umocowanie. Listę podpisuje 

przewodniczący Walnego Zgromadzenia i wykłada na czas trwania Walnego Zgromadzenia. Dokumenty 
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potwierdzające umocowanie uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności pełnomocnictwa, 

składane są przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Lista obecności zawierająca spis uczestników 

Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, 

podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po 

wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia. 

Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod 

głosowanie ustalony przez Zarząd porządek obrad. 

Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność 

rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy 

umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. 

Wniosek w takiej sprawie powinien zostać uzasadniony w sposób umożliwiający podjęcie uchwały 

o zaniechaniu rozpatrywania danej sprawy z należytym rozeznaniem.  

Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na 

wniosek akcjonariusza Spółki wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, podjętej większością ¾ 

(trzech czwartych) głosów po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych akcjonariuszy Spółki, 

którzy zgłosili taki wniosek. Dopuszczalne jest przyjęcie porządku obrad przez aklamację. 

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że 

cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił 

sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów akcjonariuszy Spółki obecnych 

za Walnym Zgromadzeniu, o ile Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie 

członków organów Spółki lub jej likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach 

osobowych, a także na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na 

Walnym Zgromadzeniu. 

Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia 

Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia 

podejmowanej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy w obradach Walnego 

Zgromadzenia nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. 

Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy 

zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 KSH, przy czym nie mogą one mieć na 

celu utrudniania akcjonariuszom Spółki wykonywania ich praw. 

(vi) Opis postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów emitenta, które mogłyby 

spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad emitentem. 

Statut i regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej oraz WZA nie zawierają postanowień, które mogłyby 

spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. 

(vii) Wskazanie postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów, jeśli takie istnieją, 

regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest 

podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.  

Statut, regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej oraz WZA nie zawierają postanowień regulujących progową 

wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcjonariusza. 

(viii) Opis warunków nałożonych zapisami umowy spółki i statutu, jej regulaminami, którym 

podlegają zmiany kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami 

obowiązującego prawa. 

Statut, regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej oraz WZA nie określają warunków, którym podlegają zmiany 

kapitału zakładowego w sposób bardziej rygorystyczny, niż przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. 
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 Procedury ładu korporacyjnego  3.8.2.

Spółka zamierza stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego, określone w Zasadach Dobrych Praktyk 

Spółek Notowanych na GPW, za wyjątkiem: 

Zasady I.Z.1.10., I.Z.1.15, I.Z.1.16 oraz I.Z.1.20 

I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie 

i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: 

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co 

najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji. 

Wyjaśnienie Spółki: 

Zasada nie dotyczy Spółki. Spółka nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych. 

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz 

spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, 

jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej 

polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała 

i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji. 

Wyjaśnienie Spółki:  

Spółka nie opracowała polityki różnorodności. Decyzję o wyborze składu Zarządu, Rady Nadzorczej oraz 

obsadzania stanowisk kluczowych menedżerów znajdują się w gestii uprawnionych organów Spółki.  

I.Z.1.16 informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 

7 dni przed datą walnego zgromadzenia; 

I.Z.1.20 zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. 

Wyjaśnienie Spółki:  

Spółka przewiduje rejestrację przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu audio oraz planuje 
udostępniać, po odbyciu Walnego Zgromadzenia, na swojej stronie internetowej taki zapis przebiegu obrad 
Walnego Zgromadzenia. Niezależnie od udostępnienia na stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu 
obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio, treść podejmowanych przez Walne Zgromadzenie uchwał 
będzie przekazywana do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz opublikowana na stronie 
internetowej Spółki. Spółka nie przewiduje możliwości rejestrowania przebiegu obrad Walnego 
Zgromadzenia w formie zapisu wideo ani zamieszczania takiego zapisu przebiegu obrad Walnego 
Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. 

W ocenie Spółki wskazany sposób rejestracji przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, jak również forma 

dokumentowania obrad zapewniają wysoki stopień transparentności oraz ochrony praw wszystkich 

akcjonariuszy Spółki. Spółka nie wyklucza możliwości rejestracji i udostępniania zapisu wideo obrad 

Walnych Zgromadzeń w przyszłości, stosownie do oczekiwań akcjonariuszy. 

Zasada I.Z.2 

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia 

dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym 

w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli 

przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności. 

Wyjaśnienie Spółki: Biorąc pod uwagę obecną strukturę akcjonariatu Spółki, oczekiwaną kapitalizację 

rynkową, prawdopodobnie niewielką ekspozycję na inwestorów zagranicznych i koszty związane 

z przygotowaniem strony internetowej w języku angielskim i jej aktualizacji, Spółka na chwilę obecną nie 

posiada strony internetowej w języku angielskim w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Emitent podejmie 

starania by stosować tę zasadę w przyszłości. 

Rekomendacja II.R.2 
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II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny 

dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, 

kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. 

Wyjaśnienie Spółki: Organy Spółki dokonując wyboru członków Zarządu lub Rady Nadzorczej kierują się 

interesem Spółki.  

Zasada II.Z.2 

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy 

kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej. 

Wyjaśnienie Spółki:  

Dokumenty wewnętrzne Spółki nie zobowiązują członków Zarządu do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na 

zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej, 

której podmiotem dominującym jest Emitent, chyba że spółki te prowadzą działalność konkurencyjną.  

Zasada II.Z.8 

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4. 

Wyjaśnienie Spółki: 

W Spółce nie został wyodrębniony komitet audytu. Funkcje komitetu audytu pełni Rada 

Nadzorcza kolegialnie. 

Zasada III.Z.1 

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, 

compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki. 

Wyjaśnienie Spółki:  

W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego.  

Zasada III.Z.2 

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3., osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny 

i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną 

możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu. 

Wyjaśnienie Spółki:  

W strukturze Spółki nie ma wyodrębnionej komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem, audyt 

wewnętrzny i compliance. W związku z tym, na chwilę obecną, nie ma osoby odpowiedzialnej za 

zarządzanie tymi obszarami, podlegającej bezpośrednio Prezesowi Zarządu lub innemu członkowi Zarządu, 

a także mającej zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej lub 

Komitetu Audytu. 

Zasada III.Z.3 

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za 

realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, 

międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. 

Wyjaśnienie Spółki: 

W strukturze Spółki nie ma wyodrębnionej komórki odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny, w związku z tym, 

na chwilę obecną, nie ma osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego oraz innych osób 

odpowiedzialnych za funkcję audytu wewnętrznego, co do których mają zastosowanie zasady niezależności 

określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej 

audytu wewnętrznego. 
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Zasada III.Z.4. 

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia 

w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania 

systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem. 

Wyjaśnienie Spółki:  

W strukturze Spółki nie ma wyodrębnionej komórki odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny, w związku z tym, 

na chwilę obecną, nie ma osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego oraz innych osób 

odpowiedzialnych za funkcję audytu wewnętrznego. Zarząd Spółki przedstawia Radzie Nadzorczej własną 

ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1. wraz 

z odpowiednim sprawozdaniem. 

Rekomendacja IV.R.2 

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania 

akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego 

przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna 

umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, 

w szczególności poprzez:  

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,  

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się 

w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad 

walnego zgromadzenia,  

3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.  

Wyjaśnienie Spółki:  

Z uwagi na strukturę akcjonariatu, oraz względy ekonomiczne Spółka nie zapewnia infrastruktury technicznej 

niezbędnej dla przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej.  

Rekomendacja IV.R.3 

IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są 

przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, 

realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała 

w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane. 

Wyjaśnienie Spółki:  

Zasada nie dotyczy Spółki. Papiery wartościowe emitowane przez Spółkę będą przedmiotem obrotu 

wyłącznie na rynku krajowym. 

Zasada IV.Z.1. 

IV.Z.1. Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak 

największej liczbie akcjonariuszy. 

Wyjaśnienie Spółki:  

Spółka ustala termin i miejsce Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach 

wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom. 

Zasada IV.Z.2. 

IV.Z. 2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie 

dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 
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Wyjaśnienie Spółki:  

Z uwagi na strukturę akcjonariatu oraz względy ekonomiczne, Spółka nie zapewnia transmisji Walnych 

Zgromadzeń w czasie rzeczywistym. 

Zasada IV.Z.3. 

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach. 

Wyjaśnienie Spółki:  

W ocenie Spółki obecność osób nie uprawnionych mogłaby zakłócać pracę Walnego Zgromadzenia, 

w związku z czym udział mediów nie został przewidziany. Rekomendacja VI.R.1. 

VI.R.1 Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej 

polityki wynagrodzeń. 

Rekomendacja VI.R.2. 

VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i 

długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania 

służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. 

Wyjaśnienie Spółki:  

Na Datę Prospektu Spółka nie przyjęła polityki wynagrodzeń. Wynagrodzenie członków organów i 

kluczowych menedżerów ustalane jest przez odpowiednie organy Spółki. Spółka planuje przyjęcie i 

stosowanie polityki wynagrodzeń w najbliższym czasie. 

Rekomendacja VI.R.3. 

VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego 

funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7. 

Wyjaśnienie Spółki:  

W Radzie Nadzorczej nie funkcjonuje komitet wynagrodzeń. 

Zasada VI.Z.1. 

VI.Z.1 Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom 

wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej 

sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności 

funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Wyjaśnienie Spółki:  

W Spółce nie są realizowane programy motywacyjne. Zasada nie dotyczy Spółki. 

Zasada VI.Z.2. 

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi 

celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego 

opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić 

minimum 2 lata. 

Wyjaśnienie Spółki:  

W Spółce nie są realizowane programy motywacyjne. Zasada nie dotyczy Spółki. 

Zasada VI.Z.4. 

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający 

co najmniej: 
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1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na 

stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych 

składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku 

pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej 

jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, 

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom 

pozafinansowych składników wynagrodzenia, 

4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, 

lub informację o ich braku, 

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności 

długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Wyjaśnienie Spółki:  

Spółka nie wprowadziła polityki wynagrodzeń. Wprowadzenie polityki wynagrodzeń jest planowane przez 

Emitenta w najbliższym czasie. 

  Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane 3.8.3.

członków danej komisji oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji 

Zważywszy, że Rada Nadzorcza liczy 5 członków, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach 

oraz mocą uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie 

powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki, Radzie Nadzorczej powierzono zadania 

komitetu audytu.  

Zgodnie z art. 86 ust. 7 Ustawy o Biegłych Rewidentach do zadań komitetu audytu, które będą wykonywane 

przez Radę Nadzorczą, należą w szczególności: (i) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, 

(ii) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania 

ryzykiem, (iii) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej oraz (iv) monitorowanie 

niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 

Osobą spełniającą wymogi z art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach (tj. warunki niezależności 

i kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej) oraz kryteria niezależności wynikające 

z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest Ewelina Nowakowska.  

Drugim członkiem niezależnym Rady Nadzorczej, spełniającym ww. kryteria niezależności wynikające 

z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest Mateusz Czajkowski.. 

W ramach Rady Nadzorczej Emitenta nie funkcjonuje komisja ds. wynagrodzeń.  
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 Dane na temat członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 3.8.4.

oraz osób zarządzających wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że 

Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością 

(i) Zarząd 

Na Datę Prospektu w skład Zarządu wchodzą: 

Tomasz Grudziński – Prezes Zarządu; 

Jakub Grudziński – Członek Zarządu, Dyrektor Kreatywny; 

Robert Mikuszewski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji; 

Kamil Urbanek – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Wydawniczych; 

Mariusz Szynalik – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy.  

 

Poniżej przedstawiono krótki opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Członków Zarządu. 

Tomasz Grudziński – Prezes Zarządu 

Data urodzenia: 25.08.1979 r. 

Adres miejsca pracy: ul. T. Szewczenki 8B, 40-855 Katowice 

Wykształcenie: Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, magister inżynier 

informatyk (2003) 

Doświadczenie zawodowe i zajmowane stanowiska: 

01.02.2016 – obecnie Artifex Mundi S.A. (Prezes Zarządu) 

17.07.2015 – 13.06.2016  Two Sheds sp. z o.o w likwidacji. (likwidator) 

01.07.2015 – obecnie  AM Game Studios Sp. z o.o. (stanowisko: producent) 

21.01.2013 – 23.05.2016  Artifex Mundi Inc. (Chief Executive Officer)  

13.01.2012 – 31.01.2016  Artifex Mundi Sp. z o.o. (Prezes Zarządu) 

26.10.2011 – obecnie Artifex Mundi Investments (do 09.2016 Prezes Zarządu, obecnie 

wspólnik) 

01.09.2011 – 16.05.2016  Artifex Mundi Ltd. (Dyrektor) 

02.04.2012 – 17.07.2015  Two Sheds Sp. z o.o. (Prezes Zarządu) 

15.10.2012 – 30.06.2015  Artifex Mundi Sp. z o.o. (stanowisko: dyrektor zarządzający) 

01.04.2010 – 31.12.2010  Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (Asystent) 

01.01.2009 – 31.07.2013  Zakład Systemów Komputerowych Progres s.c. Bożena, Bogdan, 

Tomasz Grudzińscy (działalność gospodarcza w ramach spółki 

cywilnej) 

01.09.2005 – 31.12.2008  Zakład Systemów Komputerowych Progres s.c. Bożena, Bogdan 

Grudzińscy (stanowisko: specjalista informatyk programista) 

Oprócz wyżej wymienionych Tomasz Grudziński nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji 

w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego. 

Tomasz Grudziński od 26.10.2011 r. jest wspólnikiem uprawnionym do prowadzenia spraw oraz 

reprezentacji spółki Artifex Mundi Investments. Artifex Mundi Investments posiada 5.685.000 akcji w kapitale 

zakładowym Emitenta, stanowiących 56,85% w kapitale zakładowym Emitenta oraz 68,06% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
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Tomasz Grudziński był także wspólnikiem w spółkach: 

Two Sheds Sp. z o.o. – od 13.10.2010 r. do 13.03.2012 r. 

ZSK Progres s.c. – od 1.01.2009 r. do 31.07.2013 r.  

Artifex Mundi Ltd. – od 1.09.2011 r. do 26.02.2012 r.  

Grey Wizard Innovative Ltd. – od 1.09.2011 r. do 17.02.2012 r. 

Oprócz wyżej wymienionych, Tomasz Grudziński nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem 

w spółce cywilnej, spółce osobowej ani w spółce kapitałowej. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Tomasz Grudziński: 

 nie prowadzi poza Spółką działalności mającej dla niej istotne znaczenie ani działalności 

konkurencyjnej wobec Spółki, 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych) w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu 

spraw nadzorczych jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu nie pełnił funkcji członka organów 

administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla 

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd 

komisaryczny za wyjątkiem pełnienia w okresie 2.04.2012 r. do 17.07.2015 r. funkcji Prezesa Zarządu 

w spółce Two Sheds Sp. z o.o., która na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników została 

postawiona w stan likwidacji; od 17.07.2015 r. Tomasz Grudziński pełnił funkcję likwidatora w spółce 

Two Sheds Sp. z o.o. w likwidacji, która została wykreślona z rejestru dnia 13 czerwca 2016 r. 

Jakub Grudziński, będący członkiem Zarządu Emitenta oraz wspólnikiem akcjonariusza Emitenta, tj. Artifex 

Mundi Investments, jest bratem Tomasza Grudzińskiego. Poza powyższym powiązaniem, pomiędzy 

Tomaszem Grudzińskim a innymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta nie istnieją 

powiązania rodzinne. 

Jakub Grudziński – Członek Zarządu, Dyrektor Kreatywny  

Data urodzenia: 03.06.1981 r. 

Adres miejsca pracy: ul. T. Szewczenki 8B, 40-855 Katowice 

Wykształcenie: Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, magister inżynier 

informatyk (2005) 

Doświadczenie zawodowe i zajmowane stanowiska: 

01.02.2016 – obecnie  Artifex Mundi S.A. (Członek Zarządu) 

01.07.2015 – obecnie  AM Game Studios Sp. z o.o. (stanowisko: dyrektor kreatywny) 

01.07.2014 – 31.01.2016 Artifex Mundi Sp. z o.o. (Członek Zarządu) 

01.03.2012 – 30.06.2015 Artifex Mundi Sp. z o.o. (stanowisko: dyrektor Kreatywny) 

01.02.2008 – 29.02.2012 Zakład Systemów Komputerowych Progres s.c. Bożena, Bogdan 

Grudzińscy (stanowisko: specjalista informatyk) 

Oprócz wyżej wymienionych Jakub Grudziński nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego. 
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Jakub Grudziński jest wspólnikiem Artifex Mundi Investments, któremu nie przysługuje prawo reprezentacji 

spółki oraz wyłączonym od prowadzenia jej spraw. Artifex Mundi Investments posiada 5.685.000 akcji w 

kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 56,85% w kapitale zakładowym Emitenta oraz 68,06% głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Jakub Grudziński był wspólnikiem w Two Sheds Sp. z o.o. od 13.10.2010 r. do 13.03.2012 r. 

Oprócz wyżej wymienionych, Jakub Grudziński nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnik iem 

w spółce cywilnej, spółce osobowej ani w spółce kapitałowej. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Jakub Grudziński: 

 nie prowadzi poza Spółką działalności mającej dla niej istotne znaczenie ani działalności 

konkurencyjnej wobec Spółki, 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych) w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu 

spraw nadzorczych jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu nie pełnił funkcji członka organów 

administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla 

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez 

zarząd komisaryczny. 

Tomasz Grudziński, będący Prezesem Zarządu Emitenta oraz wspólnikiem akcjonariusza Emitenta, tj. spółki 

Artifex Mundi Investments jest bratem Jakuba Grudzińskiego. Poza powyższym powiązaniem, pomiędzy 

Jakubem Grudzińskim a innymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta nie istnieją powiązania 

rodzinne. 

Robert Mikuszewski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji 

Data urodzenia: 08.12.1983 r. 

Adres miejsca pracy: ul. T. Szewczenki 8B, 40-855 Katowice 

Wykształcenie: Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, magister inżynier 

informatyk (2007) 

Doświadczenie zawodowe i zajmowane stanowiska: 

01.02.2016 – obecnie  Artifex Mundi S.A. (Członek Zarządu) 

01.08.2014 – obecnie Artifex Mundi S.A., dawniej Artifex Mundi Sp. z o.o. (stanowisko: 

dyrektor ds. produkcji) 

01.07.2014 – 31.01.2016 Artifex Mundi Sp. z o.o. (Członek Zarządu) 

01.08.2013 – 31.07.2014 Artifex Mundi Sp. z o.o. (stanowisko: producent specjalista) 

04.05.2011 - obecnie Mad Coders Robert Mikuszewski (indywidualna działalność 

gospodarcza) 

01.05.2008 – 30.04.2011 Zakład Systemów Komputerowych Progres s.c. Bożena, Bogdan 

Grudzińscy (stanowisko: specjalista informatyk) 

Oprócz wyżej wymienionych Robert Mikuszewski nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji 

w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego. 
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Robert Mikuszewski jest wspólnikiem spółki Artifex Mundi Investments, któremu nie przysługuje prawo 

reprezentacji spółki oraz wyłączonym od prowadzenia jej spraw. Artifex Mundi Investments posiada 

5.685.000 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 56,85% w kapitale zakładowym Emitenta 

oraz 68,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Robert Mikuszewski był wspólnikiem w Two Sheds 

Sp. z o.o. od 13.10.2010 r. do 13.03.2012 r. 

Oprócz wyżej wymienionych, Robert Mikuszewski nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem 

w spółce cywilnej, spółce osobowej ani w spółce kapitałowej. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Robert Mikuszewski: 

 nie prowadzi poza Spółką działalności mającej dla niej istotne znaczenie, ani działalności 

konkurencyjnej wobec Spółki, 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych) w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu 

spraw nadzorczych jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu nie pełnił funkcji członka organów 

administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla 

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez 

zarząd komisaryczny. 

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Robertem Mikuszewskim, a innymi członkami Zarządu i Rady 

Nadzorczej Grupy.  

Kamil Urbanek – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Wydawniczych 

Data urodzenia: 24.08.1983 r. 

Adres miejsca pracy: ul. T. Szewczenki 8B, 40-855 Katowice 

Wykształcenie: Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, magister inżynier 

informatyk (2008) 

Doświadczenie zawodowe i zajmowane stanowiska: 

01.02.2016 – obecnie  Artifex Mundi S.A. (Członek Zarządu) 

01.07.2015 – obecnie  AM Game Studios Sp. z o.o. (stanowisko: dyrektor ds. publishingu) 

01.07.2014 – 31.01.2016 Artifex Mundi Sp. z o.o. (Członek Zarządu) 

01.07.2013 – 30.06.2015 Artifex Mundi Sp. z o.o. (1.07.2013 – 31.07.2014 stanowisko: dyrektor 

techniczny, 1.08.2014 – 30.06.2015 – stanowisko: dyrektor ds. 

publishingu) 

15.06.2011 – 30.06.2015 T-CODE Kamil Urbanek (indywidualna działalność gospodarcza, od 

dnia 30.06.2015 zawieszona) 

Oprócz wyżej wymienionych Kamil Urbanek nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego. 

Kamil Urbanek jest wspólnikiem spółki Artifex Mundi Investments, któremu nie przysługuje prawo 

reprezentacji spółki oraz wyłączonym od prowadzenia jej spraw. Artifex Mundi Investments posiada 

5.685.000 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 56,85% w kapitale zakładowym Emitenta 

oraz 68,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
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Oprócz wyżej wymienionych, Kamil Urbanek nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem w spółce 

cywilnej, spółce osobowej, ani w spółce kapitałowej. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Kamil Urbanek: 

 nie prowadzi poza Spółką działalności mającej dla niej istotne znaczenie ani działalności 

konkurencyjnej wobec Spółki, 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych) w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu 

spraw nadzorczych jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu nie pełnił funkcji członka organów 

administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla 

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez 

zarząd komisaryczny. 

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Kamilem Urbanek, a innymi członkami Zarządu i Rady 

Nadzorczej Grupy.  

Mariusz Szynalik – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy 

Data urodzenia: 28.05.1982 r. 

Adres miejsca pracy: ul. T. Szewczenki 8B, 40-855 Katowice 

Wykształcenie: Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, magister inżynier 

informatyk (2007) 

Doświadczenie zawodowe i zajmowane stanowiska: 

17.02.2016 – obecnie  Artifex Mundi S.A. (Członek Zarządu, dyrektor finansowy) 

12.02.2015 – obecnie  AM Game Studios Sp. z o.o. (Prezes Zarządu) 

01.03.2014 – 31.01.2016 Artifex Mundi Sp. z o.o. (1.03.2014 – 31.07.2014 stanowisko: 

producent specjalista, 1.08.2014 – 31.01.2016 stanowisko: dyrektor 

finansowy 

01.03.2014 – 31.07.2014 Artifex Mundi Sp. z o.o. (stanowisko: producent specjalista) 

21.01.2013 – 23.05.2016 Artifex Mundi Inc. (Dyrektor)  

01.06.2012 – 1.03.2014 Antibit Mariusz Szynalik (indywidualna działalność gospodarcza) 

22.05.2012 – 31.12.2013 Artifex Mundi Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) 

01.02.2011 – 29.02.2012  Zakład Systemów Komputerowych Progres s.c. Bożena, Bogdan 

Grudzińscy (stanowisko: specjalista informatyk) 

01.10.2009 – 31.03.2011 Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 

(Asystent) 

Oprócz wyżej wymienionych Mariusz Szynalik nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego. 

Mariusz Szynalik jest wspólnikiem spółki Artifex Mundi Investments, któremu nie przysługuje prawo 
reprezentacji spółki oraz uprawnionym do prowadzenia jej spraw. Artifex Mundi Investments posiada 
5.685.000 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 56,85% w kapitale zakładowym Emitenta 
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oraz 68,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Mariusz Szynalik był także wspólnikiem w spółce 
Two Sheds Sp. z o.o. od 13.10.2010 r. do 13.03.2012 r. 

Oprócz wyżej wymienionych, Mariusz Szynalik nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem 

w spółce cywilnej, spółce osobowej, ani w spółce kapitałowej. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Mariusz Szynalik: 

 nie prowadzi poza Spółką działalności mającej dla niej istotne znaczenie ani działalności 

konkurencyjnej wobec Spółki, 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych) w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu 

spraw nadzorczych jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu nie pełnił funkcji członka organów 

administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla 

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez 

zarząd komisaryczny. 

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Mariuszem Szynalik, a innymi członkami Zarządu i Rady 

Nadzorczej Grupy.  

(ii) Rada Nadzorcza 

Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

Przemysław Danowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Rafał Wroński – Członek Rady Nadzorczej 

Adrian Półtorak – Członek Rady Nadzorczej 

Mateusz Czajkowski – Członek Rady Nadzorczej 

Ewelina Nowakowska – Członek Rady Nadzorczej 

 

Poniżej przedstawiono krótki opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej. 

Rafał Wroński – Członek Rady Nadzorczej 

Data urodzenia: 22.10.1982 r. 

Adres miejsca pracy: ul. T. Szewczenki 8B, 40-855 Katowice 

Wykształcenie: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, magister inżynier informatyk (2007) 

Doświadczenie zawodowe i zajmowane stanowiska: 

01.02.2016 – obecnie  Artifex Mundi S.A. (Członek Rady Nadzorczej) 

01.09.2014 – 31.01.2016 Artifex Mundi Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) 

01.03.2012 – 31.05.2015 Artifex Mundi Sp. z o.o. (1.03.2012 – 31.07.2014 stanowisko: 

producent specjalista, 1.08.2014 – 31.05.2015 stanowisko: producent 

starszy specjalista) 

01.02.2008 – 29.02.2012  Zakład Systemów Komputerowych Progres s.c. Bożena, Bogdan 

Grudzińscy (stanowisko: specjalista informatyk) 
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Oprócz wyżej wymienionych Rafał Wroński nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego. 

Rafał Wroński jest wspólnikiem spółki Artifex Mundi Investments, któremu nie przysługuje prawo 

reprezentacji spółki oraz wyłączonym od prowadzenia jej spraw. Artifex Mundi Investments posiada 

5.685.000 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 56,85% w kapitale zakładowym Emitenta 

oraz 68,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Oprócz wyżej wymienionych, Rafał Wroński nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem w spółce 

cywilnej, spółce osobowej, ani w spółce kapitałowej. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Rafał Wroński: 

 nie prowadzi poza Spółką działalności mającej dla niej istotne znaczenie ani działalności 

konkurencyjnej wobec Spółki, 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych) w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu 

spraw nadzorczych jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu nie pełnił funkcji członka organów 

administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla 

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez 

zarząd komisaryczny. 

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Rafałem Wrońskim, a innymi członkami Zarządu i Rady 

Nadzorczej Grupy.  

Przemysław Danowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Data urodzenia: 07.06.1982 r. 

Adres miejsca pracy: ul. T. Szewczenki 8B, 40-855 Katowice 

Wykształcenie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość, magister ekonomii, 

tytuł Charted Financial Analyst (CFA) 

Doświadczenie zawodowe i zajmowane stanowiska: 

01.02.2016 - obecnie Artifex Mundi S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej) 

03.2012 – 31.01.2016 Artifex Mundi Sp. z o.o. (Przewodniczący Rady Nadzorczej) 

10.2015 – obecnie  Gozamet S.A. (Członek Rady Nadzorczej) 

10.2015 – obecnie ZPC Otmuchów S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej) 

10.2015 - obecnie Zmorph Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) 

10.2015 – obecnie Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie (Członek Rady 

Nadzorczej) 

09.2015 – obecnie Warsaw Equity Investmets Sp. z o.o. (Prokurent) 

09.2015 – obecnie Warsaw Equity Management S.A. (Członek Zarządu) 

11.2015 – 12.2015 WEH Fortunato Investments Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) 

11.2015 – 12.2015  WEH Inwestycje S.A. (Członek Rady Nadzorczej) 
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10.2015 – 11.2015 Warsaw Equity Advisors Sp. z o.o. (Spółka połączyła się z WEH 

Nieruchomości, Prezes Zarządu) 

12.2013 – 05.2016 Warsaw Equity TFI S.A. (Dyrektor Departamentu Zarządzania 

Aktywami) 

02.2012 – 08.2012 Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (Członek Rady Nadzorczej)  

09.2011 – 01.2013 Iplex S.A. (Członek Rady Nadzorczej) 

07.2011 – 02.2012 WEH Inwestycje S.A. (Członek Rady Nadzorczej) 

03.2011 – obecnie Value Factory Sp. z o.o. (Wiceprezes Zarządu) 

05.2011 – obecnie Vigo System S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej) 

07.2010 – 09.2015 Warsaw Equity Group (Dyrektor Inwestycyjny)  

07.2009 – 06.2010 Warsaw Equity Group (Menadżer Inwestycyjny) 

Oprócz wyżej wymienionych Przemysław Danowski nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji 

w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego. 

Przemysław Danowski jest wspólnikiem następujących spółek: 

 Artifex Mundi w której posiada akcje stanowiące mniej niż 5%, kapitału zakładowego oraz dające 

mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

 Orchard Sp. z o.o.,  

 Value Factory Sp. z o.o.  

Oprócz wyżej wymienionych, Przemysław Danowski nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem 

w spółce cywilnej, spółce osobowej, ani w spółce kapitałowej. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Przemysław Danowski: 

 nie prowadzi poza Spółką działalności mającej dla niej istotne znaczenie ani działalności 

konkurencyjnej wobec Spółki, 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych) w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu 

spraw nadzorczych jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu nie pełnił funkcji członka organów 

administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla 

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd 

komisaryczny, za wyjątkiem pełnienia w okresie 09.2011 – 01.2013 funkcji członka Rady Nadzorczej 

w Iplex S.A. w upadłości likwidacyjnej. 

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Przemysławem Danowskim, a innymi członkami Zarządu 

i Rady Nadzorczej Grupy.  

Adrian Półtorak – Członek Rady Nadzorczej 

Data urodzenia: 22.10.1982 r. 

Adres miejsca pracy: ul. T. Szewczenki 8B, 40-855 Katowice 

Wykształcenie: Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, specjalizacja Multimedia (2007) 
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Doświadczenie zawodowe i zajmowane stanowiska: 

01.02.2016 – obecnie  Artifex Mundi S.A. (Członek Rady Nadzorczej) 

01.01.2014 – 31.01.2016 Artifex Mundi Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) 

01.03.2012 – 30.09.2012 Artifex Mundi Sp. z o.o. (stanowisko: dyrektor artystyczny) 

Oprócz wyżej wymienionych Adrian Półtorak nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego. 

Adrian Półtorak jest wspólnikiem spółki Artifex Mundi Investments, któremu nie przysługuje prawo 

reprezentacji spółki oraz wyłączonym od prowadzenia jej spraw. Artifex Mundi Investments posiada 

5.685.000 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 56,85% w kapitale zakładowym Emitenta 

oraz 68,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Adrian Półtorak był wspólnikiem w spółce Two Sheds Sp. z o.o. od 13.10.2010 r. do 13.03.2012 r. 

Oprócz wyżej wymienionych, Adrian Półtorak nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem w spółce 

cywilnej, spółce osobowej, ani w spółce kapitałowej. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Adrian Półtorak: 

 nie prowadzi poza Spółką działalności mającej dla niej istotne znaczenie ani działalności 

konkurencyjnej wobec Spółki, 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych) w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu 

spraw nadzorczych jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu nie pełnił funkcji członka organów 

administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla 

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez 

zarząd komisaryczny. 

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Adrianem Półtorakiem, a innymi członkami Zarządu i Rady 

Nadzorczej Grupy.  

Ewelina Nowakowska – Członek Rady Nadzorczej 

Data urodzenia: 16.07.1981 r. 

Adres miejsca pracy: ul. T. Szewczenki 8B, 40-855 Katowice 

Wykształcenie: Doradca podatkowy, nr wpisu 10833 (od 2007) 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, magister (2007) 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Finanse i bankowość, magister (2005) 

Doświadczenie zawodowe i zajmowane stanowiska: 

10.2009 – obecnie  Indywidualna działalność gospodarcza (Doradca podatkowy) 

10.2007 – 09.2009 Ernst & Young Doradztwo podatkowe Sp. z o.o. (stanowisko: 

konsultant, dział doradztwa podatkowego) 

08.2005 – 09.2007 KPMG TAX Sp. z o.o., aktualnie KPMG TAX M MICHNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA (stanowisko: specjalista, dział doradztwa 

podatkowego) 
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Ewelina Nowakowska nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji w organach administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego. 

Ewelina Nowakowska jest wspólnikiem (komandytariuszem) spółki HLB M2 Audyt Sp. z o.o. sp. k. 

Oprócz wyżej wymienionej, Ewelina Nowakowska nie jest i nie była w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem 

w spółce cywilnej, spółce osobowej, ani w spółce kapitałowej. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Ewelina Nowakowska: 

 nie prowadzi poza Spółką działalności mającej dla niej istotne znaczenie ani działalności 

konkurencyjnej wobec Spółki, 

 nie została skazana za przestępstwo oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych) w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu 

spraw nadzorczych jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu nie pełniła funkcji członka organów 

administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla 

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez 

zarząd komisaryczny. 

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Eweliną Nowakowską, a innymi członkami Zarządu i Rady 

Nadzorczej Grupy.  

Mateusz Czajkowski – Członek Rady Nadzorczej 

Data urodzenia: 30.03.1984 r. 

Adres miejsca pracy: ul. T. Szewczenki 8B, 40-855 Katowice 

Wykształcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa 

(2008), radca prawny od 2014 r. (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie) 

Doświadczenie zawodowe i zajmowane stanowiska: 

12.2013 – 30.04.2016 Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

(stanowisko: inspektor nadzoru) 

04.2015 – obecnie Działalność gospodarcza „Mateusz Czajkowski Radca Prawny” 

z siedzibą w Markach 

01.2016 – obecnie Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie (radca 

prawny) 

06.2008 – 12.2010 Warsaw Equity Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prawnik) 

12.2010 – 01.2014 Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie (prawnik) 

03.2012 – 04.2013 Warsaw Equity Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(prawnik) 

04.2013 – 03.2015 Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. z siedzibą w Warszawie 

(prawnik) 

11.2015 – 12.2015 WEH Inwestycje S.A. (Członek Rady Nadzorczej) 

10.2015 – 11.2015 WIG Properties Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) 

11.2011 – 01.2013 IPLEX S.A. (Członek Rady Nadzorczej) 
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06.2010 – 08.2013 Foster Wheeler Energy Fakop Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) 

09.2010 – 01.2011 Jedność Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) 

07.2010 – 10.2012 Ku Słońcu Sp. z o.o. (Członek Zarządu) 

07.2009 – 09.2011 Egmont Consulting Sp. z o.o. (Członek Zarządu) 

Oprócz wyżej wymienionych Mateusz Czajkowski nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji 

w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego. 

Mateusz Czajkowski nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem w spółce cywilnej, spółce 

osobowej, ani w spółce kapitałowej. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Mateusz Czajkowski: 

 nie prowadzi poza Spółką działalności mającej dla niej istotne znaczenie ani działalności 

konkurencyjnej wobec Spółki, 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych) w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu 

spraw nadzorczych jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu, 

 w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu nie pełnił funkcji członka organów 

administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w 

podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd 

komisaryczny, za wyjątkiem pełnienia w okresie 11.2011 – 01.2013 funkcji członka Rady Nadzorczej 

w IPLEX S.A. w upadłości likwidacyjnej. 

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Mateuszem Czajkowskim, a innymi członkami Zarządu i Rady 

Nadzorczej Grupy.  

Członkami Rady Nadzorczej spełniającymi kryteria niezależności są Mateusz Czajkowski oraz Ewelina 

Nowakowska.  

Osobą spełniającą wymogi z art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach (tj. warunki niezależności 

i kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej) oraz kryteria niezależności wynikające 

z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest Ewelina Nowakowska. Drugim członkiem niezależnym 

Rady Nadzorczej, spełniającym ww. kryteria niezależności wynikające z Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na GPW, jest Mateusz Czajkowski. 

 Osoby zarządzające wyższego szczebla 3.8.5.

W opinii Emitenta nie istnieją inne osoby zarządzające wyższego szczebla, które miałyby znaczenie dla 

stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością.  

 Akcje i opcje na akcje posiadane przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta 3.8.6.

Żaden z członków Zarządu ani Rady Nadzorczej Emitenta nie posiada opcji na akcje Emitenta. 

Przemysław Danowski pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiada bezpośrednio akcje, 

stanowiące mniej niż 5% w kapitale zakładowym Emitenta oraz dające mniej niż 5% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta.  

Tomasz Grudziński, Prezes Zarządu Emitenta, członkowie Zarządu: Jakub Grudziński, Robert Mikuszewski, 

Kamil Urbanek oraz Mariusz Szynalik, a także członkowie Rady Nadzorczej Rafał Wroński oraz Adrian 

Półtorak posiadają akcje Emitenta pośrednio poprzez spółkę jawną Artifex Mundi Investments, której są 

wspólnikami, co zostało opisane w pkt. 3.8.4 Prospektu. 
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 Data zakończenia kadencji członków organów administracyjnych, zarządzających 3.8.7.

i nadzorczych 

Zarząd 

Zgodnie z § 11 Statutu Spółki Zarząd składa się z jednej albo większej liczby osób, w tym Prezesa Zarządu, 

który przewodniczy posiedzeniom Zarządu i kieruje jego pracami. Członkowie Zarządu są powoływani na 

wspólną kadencję, która trwa 5 (pięć) lat. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za 

wyjątkiem członków Zarządu pierwszej kadencji, którzy zostali powołani przez Zgromadzenie Wspólników 

spółki przekształcanej w procesie przekształcenia Spółki. 

Kadencja Zarządu rozpoczęła się 1 lutego 2016 r. i upływa z dniem 1 lutego 2021 r. Mandaty członków 

Zarządu wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. 

Członkowie Zarządu: Tomasz Grudziński, Jakub Grudziński, Robert Mikuszewski oraz Kamil Urbanek zostali 

powołani uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Artifex Mundi Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie przekształcenia Artifex Mundi 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Artifex Mundi S.A. oraz przyjęcia statutu spółki Artifex 

Mundi S.A. Wpis przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 1 lutego 2016 r. Członek 

Zarządu Mariusz Szynalik został powołany uchwałą nr 2/2016 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 17 lutego 

2016 r. i pełni swoją funkcję od tego dnia.  

Rada Nadzorcza 

Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 1 lutego 2016 r. i upływa z dniem 1 lutego 2021 r. Mandaty 

członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. 

Członkowie Rady Nadzorczej: Przemysław Danowski, Adrian Półtorak oraz Rafał Wroński zostali powołani 

uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Artifex Mundi Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie przekształcenia Artifex Mundi 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Artifex Mundi S.A. oraz przyjęcia statutu spółki Artifex 

Mundi S.A. Wpis przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 1 lutego 2016 r.  

Członkowie Rady Nadzorczej Mateusz Czajkowski oraz Ewelina Nowakowska zostali powołani uchwałą nr 

19 oraz 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2016 r. i pełnią swoją funkcję od 

tego dnia. 

 Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, 3.8.8.

zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów 

zależnych określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy 

Emitent, ani jego podmioty zależne nie zawarły z członkami organów administracyjnych, zarządzających 

i nadzorczych umów o świadczenie usług określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania 

stosunku pracy. 

 Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz 3.8.9.

wśród osób zarządzających wyższego szczebla 

Na Datę Prospektu, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nie występuje żaden potencjalny konflikt 

interesów pomiędzy obowiązkami względem Emitenta osób, o których mowa w pkt. 3.8.4 Prospektu, a ich 

prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami.  
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3.8.10 Umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub 

innymi osobami, na mocy których osoby, o których mowa w punkcie 3.8.4 zostały 

wybrane na członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

albo na osoby zarządzające wyższego szczebla. Informacje na temat ograniczeń 

uzgodnionych przez ww. osoby w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych 

przez nie papierów wartościowych emitenta. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na Datę Prospektu nie istnieją żadne porozumienia ze znaczącymi 

akcjonariuszami, klientami, dostawcami ani innymi osobami, na mocy których osoby opisane w punkcie 3.8.4 

zostały powołane na członków organów zarządzających i nadzorczych Emitenta. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na Datę Prospektu nie zostały ustanowione jakiekolwiek ograniczenia 

uzgodnione przez osoby, o których mowa w punkcie 3.8.4 w zakresie zbycia w określonym czasie 

posiadanych przez nie papierów wartościowych. 
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 ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA 3.9.

 Liczba pracowników na koniec okresu lub średnia za każdy rok obrotowy objęty 3.9.1.

historycznymi informacjami finansowymi aż do daty Prospektu Emisyjnego oraz 

zestawienie zatrudnionych w podziale na główne kategorie działalności 

Na Datę Prospektu Emitent zatrudnia 52 osoby. 12 osób zatrudnionych w Spółce pracuje na podstawie 

umowy o pracę, 35 w oparciu o umowy zlecenia, 2 w oparciu o umowy o dzieło, 3 w oparciu 

o stosunek powołania.  

Na Datę Prospektu Emitent wraz ze spółkami zależnymi Emitenta zatrudnia 138 osób na podstawie różnych 

tytułów prawnych. 

Tabela 18: Struktura zatrudnienia w Grupie Emitenta na koniec roku obrotowego 2014, 2015 oraz do Daty 
Prospektu  

Rodzaj umowy 31.12.2014 31.12.2015 Data Prospektu 

Niezależnie od formy 

współpracy 

104 129 138 

Poniższe tabele prezentują zatrudnienie w Spółce i spółkach zależnych Emitenta według formy zatrudnienia. 

Tabela 19: Struktura zatrudnienia Emitenta na koniec roku obrotowego 2014, 2015 oraz do Daty Prospektu 
według formy zatrudnienia*  

Rodzaj umowy 31.12.2014 31.12.2015 Data Prospektu 

Umowa o dzieło 9 1 2 

Umowa o pracę 76 14 12 

Umowa zlecenie 0 26 35 

Powołanie 0 3 3 

* Osoby mogą posiadać więcej niż jeden stosunek prawny z podmiotami z Grupy 

Źródło: Emitent 

Tabela 20: Struktura zatrudnienia w spółkach zależnych Emitenta na koniec roku obrotowego 2014, 2015 oraz do 
Daty Prospektu według formy zatrudnienia*  

Rodzaj umowy 31.12.2014 31.12.2015 Data Prospektu 

Umowa o dzieło 83 81 74 

Umowa o pracę 0 102 113 

Umowa zlecenie 0 2 5 

Powołanie 0 2 2 

* Osoby mogą posiadać więcej niż jeden stosunek prawny z podmiotami z Grupy 

Źródło: Emitent 

Poniższe tabele prezentują zatrudnienie w Spółce i spółkach zależnych Emitenta w podziale na podstawowe 

kategorie działalności. 
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Tabela 21: Zatrudnienie Emitenta na koniec roku obrotowego 2014, 2015 oraz do Daty Prospektu w podziale na 
podstawowe kategorie działalności* 

Kategoria działalności 31.12.2014 31.12.2015 Data Prospektu 

Zarząd i administracja 11 17 20 

Sprzedaż i marketing 20 16 25 

Produkcja 54 11 7 

* Osoby mogą posiadać więcej niż jeden stosunek prawny z podmiotami z Grupy 

Źródło: Emitent 

Tabela 22: Zatrudnienie w spółkach zależnych Emitenta na koniec roku obrotowego 2014, 2015 oraz do Daty 
Prospektu w podziale na podstawowe kategorie działalności* 

Kategoria działalności 31.12.2014 31.12.2015 Data Prospektu 

Zarząd i administracja 0 12 11 

Sprzedaż i marketing 33 58 62 

Produkcja 50 117 121 

* Osoby mogą posiadać więcej niż jeden stosunek prawny z podmiotami z Grupy 

Źródło: Emitent 

 Opis ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta 3.9.2.

Emitentowi nie są znane żadne ustalenia dotyczące uczestnictwa współpracowników w kapitale zakładowym 

Emitenta. 

 Wynagrodzenie i inne świadczenia 3.9.3.

Zarząd 

Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Na Datę Prospektu w Spółce nie 

został przyjęty plan premii, nie jest także przewidziane wynagrodzenie w formie opcji na akcje. 

Na Datę Prospektu członkowie Zarządu wynagradzani są w opisany poniżej sposób. 

Pan Tomasz Grudziński otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prezesa Zarządu w Emitencie 

(stosunek powołania), ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 1.02.2016 r. w kwocie 4.400 

PLN brutto miesięcznie. Oprócz ww. wynagrodzenia Panu Tomaszowi Grudzińskiemu przysługuje zwrot 

wydatków poniesionych na podróże służbowe. Jest także zatrudniony na podstawie umowy o pracę z dnia 

1.07.2015 roku w AM Game Studios, spółce zależnej Emitenta, zawartej na czas nieokreślony, na 

stanowisku: Producent. Zgodnie z ww. umową wynagrodzenie Pana Grudzińskiego jest równe minimalnemu 

wynagrodzeniu za pracę, określanemu corocznie na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownikowi może być także przyznana, swobodną decyzją 

pracodawcy, premia uznaniowa w wysokości i na warunkach indywidualnie ustalonych przez pracodawcę.  

Pan Mariusz Szynalik otrzymuje od Emitenta wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, zawartej 1.03.2014 r. 

na czas nieokreślony na stanowisku: Dyrektor finansowy oraz porozumień zmieniających do ww. umowy. 

Wynagrodzenie z tytułu ww. umowy jest równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, określanemu 

corocznie na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oprócz wynagrodzenia 

zasadniczego pracownikowi może być także przyznana, swobodną decyzją pracodawcy, premia uznaniowa 

w wysokości i na warunkach indywidualnie ustalonych przez pracodawcę. Pan Mariusz Szynalik otrzymuje 

także wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu AM Game Studios (stosunek powołania) w 
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kwocie 4.500 PLN brutto miesięcznie, ustalonej na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników AM Game 

Studios z dnia 21.12.2015 roku. 

Jakub Grudziński otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu w Emitencie (stosunek 

powołania), ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 1.02.2016 r. w kwocie 4.400 PLN brutto 

miesięcznie. Oprócz ww. wynagrodzenia Panu Jakubowi Grudzińskiemu przysługuje zwrot wydatków 

poniesionych na podróże służbowe. Jest także zatrudniony na podstawie umowy o pracę z dnia 1.07.2015 

roku w AM Game Studios, spółce zależnej Emitenta, zawartej na czas nieokreślony, na stanowisku: Dyrektor 

kreatywny. Zgodnie z ww. umową wynagrodzenie Pana Grudzińskiego jest równe minimalnemu 

wynagrodzeniu za pracę, określanemu corocznie na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownikowi może być także przyznana, swobodną decyzją 

pracodawcy, premia uznaniowa w wysokości i na warunkach indywidualnie ustalonych przez pracodawcę.  

Kamil Urbanek otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu w Emitencie (stosunek 

powołania), ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 1.02.2016 r. w kwocie 6.400 PLN brutto 

miesięcznie. Oprócz ww. wynagrodzenia Panu Kamilowi Urbankowi przysługuje zwrot wydatków 

poniesionych na podróże służbowe. Jest on także zatrudniony na podstawie umowy o pracę z dnia 

1.07.2015 roku w AM Game Studios, spółce zależnej Emitenta, zawartej na czas określony, do dnia 

30.06.2017 roku, na stanowisku: Dyrektor ds. publishingu. Każdej ze stron przysługuje dwutygodniowy okres 

wypowiedzenia umowy. Zgodnie z ww. umową wynagrodzenie Pana Urbanka jest równe minimalnemu 

wynagrodzeniu za pracę, określanemu corocznie na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownikowi może być także przyznana, swobodną decyzją 

pracodawcy, premia uznaniowa w wysokości i na warunkach indywidualnie ustalonych przez pracodawcę.  

Robert Mikuszewski otrzymuje od Emitenta wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę zawartej 13.08.2013 roku 

na czas nieokreślony, na stanowisku: Dyrektor ds. produkcji, oraz porozumień zmieniających do ww. umowy. 

Zgodnie z ww. umową wynagrodzenie Pana Mikuszewskiego jest równe minimalnemu wynagrodzeniu za 

pracę, określanemu corocznie na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oprócz 

wynagrodzenia zasadniczego pracownikowi może być także przyznana, swobodną decyzją pracodawcy, 

premia uznaniowa w wysokości i na warunkach indywidualnie ustalonych przez pracodawcę. Ponadto, Pan 

Robert Mikuszewski świadczy także usługi polegające na przygotowywaniu planów produkcyjnych gier, w 

oparciu o umowę ramową o świadczenie usług, zawartą dnia 1 lipca 2015 roku z Modrzew z Daleka oraz 

poszczególne zlecenia. Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia z osobna. 

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu (w tym świadczeń warunkowych lub 

odroczonych) oraz przyznanych przez Emitenta świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz 

Emitenta (PLN) za rok obrotowy 2015 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 23: Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu przez Emitenta za rok obrotowy 2015 

Imię i nazwisko 
Funkcja w Emitencie /  

zajmowane stanowisko 

Wynagrodzenie wypłacone przez Emitenta (brutto w PLN) 

Wysokość wynagrodzenia w 
gotówce (PLN) 

Wartość innych 
świadczeń* (PLN) 

Tomasz Grudziński Prezes Zarządu 56.353,85 2 462,68 

Mariusz Szynalik 
Członek Zarządu, Dyrektor 
Finansowy 

22.380,00 2 002,76 

Kamil Urbanek 
Członek Zarządu, Dyrektor ds. 
Wydawniczych 

56.280,00 0,00 

Robert Mikuszewski 
Członek Zarządu, Dyrektor ds. 
Produkcji 

22.180,00 0,00 

Jakub Grudziński Członek Zarządu, Dyrektor Kreatywny 56.353,85 633,25  

Źródło: Emitent 

* oznacza świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego oraz telefonów komórkowych 

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez spółki zależne Emitenta członkom Zarządu (w tym świadczeń 
warunkowych lub odroczonych) oraz przyznanych przez spółki zależne Emitenta świadczeń w naturze za 
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usługi świadczone na rzecz spółek zależnych Emitenta (PLN) za rok obrotowy 2015 przedstawia 
poniższa tabela. 

Tabela 24: Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu przez spółki zależne Emitenta za rok obrotowy 2015 

Imię i 

nazwisko 

Funkcja w 

Emitencie/zajmowa

ne stanowisko 

Wynagrodzenie wypłacone 

przez AM Games Studios 

(brutto w PLN) 

Wynagrodzenie wypłacone 

przez Modrzew z Daleka 

(brutto w PLN) 

Wynagrodzenie wypłacone 

przez Two Sheds* (brutto w 

PLN) 

Wysokość 

wynagrodzen

ia w gotówce 

Wartość 

innych 

świadczeń 

Wysokość 

wynagrodzenia 

w gotówce 

Wartość 

innych 

świadcze

ń 

Wysokość 

wynagrodzenia 

w gotówce 

Wartość 

innych 

świadcze

ń 

Tomasz 

Grudziński

** 

Prezes Zarządu 8.750,00 
(1)

 

0,00 13.000,00
(

2)
 
 

0,00 nie 

dotyczy 

0,00 

Mariusz 

Szynalik 

Członek Zarządu, 

Dyrektor Finansowy 

65.340,0

0 
(3)

 

0,00 6.500,00
(4) 

0,00 25.600
(5) 

0,00 

Kamil 

Urbanek 

Członek Zarządu, 

Dyrektor ds. 

Wydawniczych 

8.750,00
(

6)
  

0,00 10.600,00
(

7) 

0,00 45.387,00
(

8) 

0,00 

Robert 

Mikuszews

ki 

Członek Zarządu, 

Dyrektor ds. 

Produkcji 

nie 

dotyczy 

0,00 63.025,20
(

9) 

0,00 50.048,70
(

10) 

0,00 

Jakub 

Grudziński 

Członek Zarządu, 

Dyrektor Kreatywny 

8.750,00 
(11) 

65,19*

** 

11.000,00
(

12) 

0,00 37.700,00
(

13) 

0,00 

Źródło: Emitent 

* Two Sheds Sp. z o.o. została zlikwidowana z dniem 13 czerwca 2016 r. 

** Do 31 grudnia 2015 r. podmiotem zależnym od Emitenta była także Artifex Mundi Ltd., w której funkcję dyrektora pełnił Tomasz 

Grudziński. Nie otrzymywał on jednak z tytułu pełnienia ww. funkcji żadnych świadczeń.  

*** świadczenie z tytułu korzystania z telefonu komórkowego.                                                                                                                                                     
(1)

 Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę na stanowisku: Producent. 
(2)

 Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło. 
(3)

 Wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka Zarządu na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników, tj. uchwały nr 1/2015 z dnia 31 marca 2015 r., uchwały nr 2/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., uchwały  nr 3/2015 z dnia 18 

września 2015 r. oraz uchwały nr 5/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. 
(4)

 Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło. 
(5)

 Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło. 
(6) 

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę na stanowisku: Dyrektor ds. publishingu. 
(7) 

Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło. 
(8)

 Wynagrodzenie z tytułu umowy o współpracy. 
(9)

 Wynagrodzenie z tytułu umowy o współpracy. 
(10)

 Wynagrodzenie z tytułu umowy o współpracy. 
(11) 

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę na stanowisku: Dyrektor Kreatywny. 
(12) 

Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło. 
(13) 

Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło..  
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Rada Nadzorcza 

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia 

dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z którą ustalono je w wysokości 2.000 PLN brutto z tytułu 

uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Na Datę Prospektu w Spółce nie został przyjęty plan premii, 

nie jest także przewidziane wynagrodzenie w formie opcji na akcje. 

Na Datę Prospektu Członkowie Rady Nadzorczej nie są stronami żadnych umów, na podstawie których 

otrzymują wynagrodzenie od Emitenta. Pan Adrian Półtorak oraz Rafał Wroński są stronami niżej opisanych 

umów zawartych ze spółkami zależnymi Emitenta. 

Rafał Wroński otrzymuje od AM Game Studios, spółki zależnej Emitenta, wynagrodzenie z tytułu umowy o 

pracę, zawartej dnia 1 czerwca 2015 r. na czas nieokreślony, na stanowisku: Producent – starszy 

specjalista. Zgodnie z ww. umową wynagrodzenie Pana Wrońskiego jest równe minimalnemu 

wynagrodzeniu za pracę, określanemu corocznie na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę. Oprócz wynagrodzenia pracownikowi może być przyznana premia uznaniowa, w wysokości i na 

warunkach indywidualnie ustalonych przez pracodawcę.  

Na Datę Prospektu Pan Rafał Wroński jest także stroną umowy o dzieło i przeniesienie praw autorskich, 

zawartej 1 października 2016 r. z Modrzew z Daleka, spółką zależną Emitenta. Na mocy ww. umowy Pan 

Rafał Wroński zobowiązany jest do wykonania obiektu w postaci: Zaimplementowanie mechaniki gry Grim 

Legends Saga w projekcie Grim Legends Saga (dalej w niniejszym akapicie: „Obiekt”), zgodnie z umową i 

wytycznymi Modrzew z Daleka, wydania Obiektu wraz z materiałami źródłowymi oraz przeniesienia praw 

autorskich na Modrzew z Daleka, a Modrzew z Daleka zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w kwocie 

20.400,00 PLN brutto płatnego w 3 równych częściach, z których ostatnia płatna jest 30 grudnia 2016 r. Na 

warunkach określonych w umowie, Modrzew z Daleka może podwyższyć, na podstawie swojej jednostronnej 

decyzji, wynagrodzenie Wykonawcy, nie więcej jednak niż o 50%. Termin wykonania Obiektu został ustalony 

na dzień 30 grudnia 2016 r. Modrzew z Daleka przysługuje, w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r., prawo 

odstąpienia od Umowy, w przypadku rezygnacji lub zawieszenia prac na programem. Modrzew z Daleka ma 

także prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadkach wskazanych w umowie. 

Na Datę Prospektu Pan Adrian Półtorak jest stroną umowy o dzieło i przeniesienie praw autorskich, zawartej 

1 października 2016 r. z Modrzew z Daleka, spółką zależną Emitenta. Na mocy ww. umowy Pan Adrian 

Półtorak zobowiązany jest do wykonania obiektu w postaci: Stworzenie grafik 2D oraz 3D postaci głównego 

bohatera i Sentinelki do filmu CGI do gry Bladebound (dalej w niniejszym akapicie: „Obiekt”), zgodnie z 

umową i wytycznymi Modrzew z Daleka, wydania Obiektu wraz z materiałami źródłowymi oraz przeniesienia 

praw autorskich na Modrzew z Daleka, a Modrzew z Daleka zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w 

kwocie 20.400,00 PLN brutto, płatnego w 3 równych częściach, z których ostatnia płatna jest 30 grudnia 

2016 r. Na warunkach określonych w umowie, Modrzew z Daleka może podwyższyć, na podstawie swojej 

jednostronnej decyzji, wynagrodzenie Wykonawcy, nie więcej jednak niż o 50%. Termin wykonania Obiektu 

został ustalony na 30 grudnia 2016 r. Modrzew z Daleka przysługuje, w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r., 

prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku rezygnacji lub zawieszenia prac na programem. Modrzew z 

Daleka ma także prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadkach wskazanych w 

umowie. 

Adrian Półtorak otrzymuje także od AM Game Studios, spółki zależnej Emitenta, wynagrodzenie z tytułu 

umowy o pracę, zawartej dnia 3 października 2016 r. na czas nieokreślony, na stanowisku: Dyrektor 

artystyczny. Zgodnie z ww. umową wynagrodzenie Pana Półtoraka jest równe minimalnemu wynagrodzeniu 

za pracę, określanemu corocznie na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oprócz 

wynagrodzenia pracownikowi może być przyznana premia uznaniowa, w wysokości i na warunkach 

indywidualnie ustalonych przez pracodawcę. 

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego członkom Rady Nadzorczej (w tym świadczeń warunkowych lub 

odroczonych) oraz przyznanych przez Emitenta świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz 

Emitenta (PLN) za rok obrotowy 2015 przedstawia poniższa tabela.  
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Tabela 25: Wynagrodzenia wypłacone członkom Rady Nadzorczej przez Emitenta za rok obrotowy 2015 

Imię i nazwisko Funkcja w Emitencie/zajmowane 

stanowisko 

Wynagrodzenie wypłacone przez Emitenta (brutto w PLN) 

Wysokość wynagrodzenia w 

gotówce (PLN) 

Wartość innych świadczeń 

(PLN) 

Przemysław 

Danowski 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 0,00* 0,00 

Adrian Półtorak Członek Rady Nadzorczej 0,00 0,00 

Rafał Wroński Członek Rady Nadzorczej/Producent 10.504,25** 0,00 

* Pan P. Danowski otrzymał od Emitenta kwotę 3.075 PLN tytułem dywidendy; 

** Do 31.05.2015 r. Pan R. Wroński otrzymywał od Emitenta wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę (zatrudnienie na stanowisku: 

producent, stanowisko nie było podległe bezpośrednio członkowi Zarządu). 

Źródło: Emitent 

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez spółki zależne Emitenta członkom Rady Nadzorczej (w tym 

świadczeń warunkowych lub odroczonych) oraz przyznanych przez spółki zależne Emitenta świadczeń 

w naturze za usługi świadczone na rzecz spółek zależnych Emitenta (PLN) za rok obrotowy 2015 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 26: Wynagrodzenia wypłacone członkom Rady Nadzorczej przez spółki zależne Emitenta za rok obrotowy 
2015 

Imię i 

nazwisko 

Funkcja w 

Emitencie/zajmowan

e stanowisko 

Wynagrodzenie wypłacone 

przez AM Games Studios 

(brutto w PLN) 

Wynagrodzenie wypłacone 

przez Modrzew z Daleka 

(brutto w PLN) 

Wynagrodzenie wypłacone 

przez Two Sheds (brutto w 

PLN) 

Wysokość 

wynagrodzeni

a w gotówce  

Wartość 

innych 

świadcze

ń  

Wysokość 

wynagrodzeni

a w gotówce  

Wartość 

innych 

świadcze

ń  

Wysokość 

wynagrodzeni

a w gotówce  

Wartość 

innych 

świadcze

ń  

Przemysław 

Danowski 

Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adrian 

Półtorak 

Członek Rady 

Nadzorczej 

0,00 0,00 35.700,00
(1) 

0,00 52.560,00
(2) 

0,00 

Rafał 

Wroński 

Członek Rady 

Nadzorczej/ 

Producent 

10.500
(3) 

0,00 39.200,00
(4) 

0,00 39.100,00
(5) 

0,00 

Mateusz 

Czajkowski 

Członek Rady 

Nadzorczej 

nie dotyczy nie 

dotyczy 

nie dotyczy nie 

dotyczy 

nie dotyczy nie 

dotyczy 

Ewelina 

Nowakowsk

a 

Członek Rady 

Nadzorczej 

nie dotyczy nie 

dotyczy 

nie dotyczy nie 

dotyczy 

nie dotyczy nie 

dotyczy 

Źródło: Emitent 

(1)
 Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło. 

(2) 
Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło. 

(3) 
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę na stanowisku: Producent (umowa trwa nadal). 

(4)
 Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło. 

(5)
 Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło. 
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 Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne 3.9.4.

na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia 

Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia 

rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia wyniosła na dzień 31 grudnia 2015 r.: 9.372,89 PLN. 

 ISTOTNE UMOWY ORAZ BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE 3.10.

 Umowy istotne 3.10.1.

Jako kryterium istotności umów innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta, 

przyjęto wartość umowy (lub łączną wartość umów zawieranych z jednym podmiotem) – nie mniejszą niż 

10% kapitałów własnych Emitenta, tj. kwotę 2.250.823 PLN.  

W okresie dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji Prospektu Emitent, ani jego Spółki 

Zależne nie byli stronami istotnych umów innych niż zawierane w zwykłym toku działalności, poza opisaną 

niżej umową najmu. Emitent ani jego Spółki Zależne nie byli także stronami umów, które zawierają 

postanowienia powodujące powstanie zobowiązania dowolnego członka Grupy lub nabycie przez niego 

prawa o istotnym znaczeniu dla Grupy w Dacie Prospektu. 

Umowa najmu z dnia 10 czerwca 2014 r. zawarta pomiędzy Emitentem („Najemca”) a spółką B&B Sp. 

z o.o. z siedzibą w Katowicach („Wynajmujący”) („Umowa Najmu”) 

Umowa dotyczy najmu pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność Emitenta oraz miejsc 

parkingowych położonych w Katowicach przy ul. Szewczenki 8b. Miesięczny czynsz najmu wynosi 60.060 

PLN netto powiększony o kwotę 3.150 PLN netto z tytułu najmu tarasu i podlega waloryzacji. Emitent ponosi 

także koszty tzw. „opłaty dodatkowej” w kwocie 9.400 PLN netto, obejmującej koszty eksploatacyjne 

(również podlegającej waloryzacji). Zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego z Umowy Najmu stanowi 

wystawiony przez Emitenta weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz kaucja w kwocie 120.000 

PLN. Umowa Najmu została zawarta na czas oznaczony do 31 sierpnia 2024 r., przy czym po tym okresie 

przekształca się ona w umowę zawartą na czas nieoznaczony i może być wypowiedziana z zachowaniem 3-

miesięcznego okresu wypowiedzenia. Najemca ma prawo wypowiedzieć Umowę Najmu za 

jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia tylko w przypadkach wyraźnie w niej wskazanych. 

Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć Umowę Najmu za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia tylko 

w przypadku, gdy: a) Najemca nie uiści lub nie uzupełni kaucji w term inie i na zasadach wskazanych 

w Umowie Najmu, b) Najemca w sposób istotny lub uporczywy naruszy jakiekolwiek swoje obowiązki 

określone w Umowie Najmu, skutków tych naruszeń nie usunie i ich nie zaprzestanie, c) nastąpi otwarcie 

likwidacji Najemcy. W przypadku gdy Emitent zalegać będzie z zapłatą czynszu lub innych opłat należnych 

Wynajmującemu za dwa pełne okresy płatności Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę Najmu 

w trybie natychmiastowym. 

Umowa ramowa o współpracy nr 1/AM/AMLTD/2012 zawarta z Artifex Mundi LTD z siedzibą w 

Londynie (Wielka Brytania) dnia 19 marca 2012 r. 

Przedmiotem umowy ramowej jest uregulowanie zasad współpracy stron polegającej na wykonywaniu przez 

Artifex Mundi LTD obiektów (w szczególności obiektów graficznych, dźwiękowych, elementów kodu 

źródłowego oprogramowania) na zlecenie Emitenta. Poszczególne umowy wykonawcze zawierane były w 

wyniku złożenia zapytania przez Emitenta, a następnie uzgodnienia przez strony warunków wykonania. 

Wynagrodzenie jest określana ryczałtowo w danej umowie wykonawczej. Przez podpisanie protokołu 

odbioru strony przenosiły majątkowe praw autorskich do obiektu wykonanego w ramach danej umowy. 

Umowę regulowało prawo polskie. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy był 

sąd właściwy dla Emitenta. Umowa ramowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym Strony 

rozwiązały ją ze skutkiem na dzień 31.12.2015 r. 
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 Uzależnienie Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub 3.10.2.

finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych  

W ocenie Emitenta jego działalność oraz działalność Spółek Zależnych nie jest uzależniona od jakichkolwiek 

patentów lub licencji, nowych procesów produkcyjnych, ani umów przemysłowych lub handlowych za 

wyjątkiem opisanych poniżej.  

Umowy zawierane w normalnym toku działalności 

Emitent jest stroną kilku istotnych umów, zawieranych w normalnym toku działalności. Za znaczące zostały 

uznane umowy, z których potencjalne przychody przekraczają bądź mogą przekraczać 10% kapitałów Spółki 

(umowy zawarte z Google, Apple, Microsoft oraz G5) oraz te, które nie spełniają ww. kryterium finansowego, 

jednak w ocenie Zarządu są istotne ze względu na specyficzny przedmiot lub charakter lub powodują 

uzależnienie Emitenta. Za uzależniające Emitent uznaje umowy opisane w punktach (a) – (d), tj. umowy 

dystrybucyjne zawarte z Google, Apple, Microsoft oraz Valve. 

(i) Umowy dystrybucyjne na platformy zamknięte 

Udostępnianie i dystrybucja produktów Emitenta odbywa się za pośrednictwem różnych platform i kanałów 

cyfrowych poprzez wykorzystanie dedykowanych modułów (per platforma) każdej z platform sprzedażowych. 

Poprzez tzw. konsolę dewelopera określana jest cena każdego produktu, opis, materiały graficzne i video, 

ceny promocyjne oraz informacje o aktualizacjach. Najistotniejszymi platformami sprzedażowymi z punktu 

widzenia przychodów osiąganych za ich pośrednictwem są umowy zawarte z Google, Apple, Microsoft oraz 

G5.  

(a) Umowa dystrybucyjna dla programistów w Google Play zawarta z Google Inc. z siedzibą 

w Delaware (USA) („Google”) dnia 26 marca 2012 r.  

Przedmiotem umowy jest korzystanie przez Emitenta ze sklepu Google w celu dystrybucji oprogramowania, 

treści i materiałów cyfrowych wśród odbiorców końcowych. Emitent udziela Google niewyłącznej, 

ogólnoświatowej, bezpłatnej licencji uprawniającej do reprodukowania, uruchamiania, wyświetlania 

i używania produktów Emitenta w celach administracyjnych i demonstracyjnych, a także uprawniającej do 

rozpowszechniania produktów Emitenta. Emitent udziela także bezterminowej, ogólnoświatowej, 

niewyłącznej licencji użytkownikowi sklepu na uruchamianie, wyświetlanie i używanie produktów Emitenta 

zamieszczonych w sklepie Google. Jednocześnie Google i Emitent udzielają sobie nawzajem licencji na 

korzystanie ze stosownych oznaczeń, tj. przede wszystkim znaków towarowych i nazw handlowych. 

Zgodnie z umową, produkty Emitenta mogą być rozpowszechniane przez sklep Google odpłatnie lub 

nieodpłatnie.  

Google ma prawo do zawieszenia lub zakończenia dystrybucji produktów Emitenta w przypadkach 

wskazanych w umowie, w szczególności gdy dochodzi do naruszenia praw własności intelektualnej lub 

obowiązujących przepisów prawa. W przypadku przymusowego usunięcia produktu Emitenta przez Google 

(co może mieć miejsce z powodu wadliwości, złośliwości, naruszenia praw własności intelektualnej innej 

osoby, zniesławienia, naruszenia prawa do ochrony wizerunku lub prywatności osoby trzeciej bądź 

nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa), Spółka musi zwrócić Google wszystkie kwoty 

(powiększone o powiązane opłaty) uzyskane ze sprzedaży produktów w ciągu ostatniego roku przed 

usunięciem produktów.  

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Emitent może wypowiedzieć umowę na piśmie, 

z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Google natomiast może wypowiedzieć umowę 

w dowolnym momencie, w następujących przypadkach: (a) naruszenia przez Emitenta któregokolwiek 

postanowienia umowy; (b) gdy Google będzie do tego zobowiązany na mocy przepisów prawa; (c) gdy 

Emitent przestanie być autoryzowanym programistą w rozumieniu umowy; (d) gdy Google zdecyduje się 

zaprzestać prowadzenia sklepu, (e) nastąpi zmiana kontroli nad Emitentem.  

Na mocy postanowień umowy Google wyłącza swoją odpowiedzialność wobec Spółki za naruszenia 

zobowiązań wynikających z umowy, jak również wyłącza wszystkie gwarancje dotyczące korzystania 

ze sklepu. 
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Umowę reguluje prawo Stanu Kalifornia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Sądem właściwym do 

rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd stanowy lub federalny znajdujący się w hrabstwie 

Santa Clara w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.  

(b) Umowy licencyjne zawarte z Apple Inc. z siedzibą w Cupertino, w stanie Kalifornia (USA) 

(„Apple”) w dniu 16 czerwca 2016 r. (data zawarcia aktualnej wersji umowy) (iOS i macOS 

Developer Program License Agreement) 

Zgodnie z postanowieniami ww. umów, aplikacje mogą być rozpowszechniane przez Apple na trzy sposoby: 

(1) za pośrednictwem App Store, (2) przez VPP / B2B, oraz (3) w ograniczonym zakresie do używania na 

urządzeniach iOS lub odpowiednio Macintosh. 

Apple udziela Emitentowi na czas obowiązywania tych umów ograniczonej, niewyłącznej, osobistej, 

podlegającej odwołaniu, niepodlegającej sublicencjonowaniu i niezbywalnej licencji na: (a) zainstalowanie 

odpowiedniej liczby egzemplarzy oprogramowania Apple na markowych komputerach Apple posiadanych 

lub kontrolowanych przez Emitenta, które mają być używane wewnętrznie przez Emitenta lub osoby przez 

niego upoważnione (pracownicy itp.) wyłącznie w celu rozwijania i testowania aplikacji; (b) stworzenie 

i rozpowszechnianie odpowiedniej liczby kopii dokumentacji dla osób upoważnionych przez Emitenta tylko 

do ich wewnętrznego stosowania i wyłącznie w celu rozwijania i testowania aplikacji; (c) zainstalowania 

jednej kopii iOS i profilu administracyjnego na każdym z autoryzowanych urządzeń do testowania; (d) 

instalację profilu administracyjnego na każdym z zarejestrowanych urządzeń wyłącznie w celu umożliwienia 

dystrybucji i wykorzystywania swoich aplikacji na urządzeniach należących do Emitenta lub kontrolowanych 

przez niego.  

Emitent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Apple opłaty rocznej z tytułu dostępu do oprogramowania 

Apple, której wysokość jest ustalana jednostronnie przez Apple. 

Umowy zostały zawarte poprzez akceptację ogólnych warunków określonych przez Apple i trwają przez 

jeden rok, przy czym każda z nich ulega automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnego roku, 

w przypadku wniesienia przez Emitenta wymaganej opłaty rocznej oraz gdy Emitent nie narusza 

ich postanowień.  

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umów na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego okresu 

wypowiedzenia. Ponadto, Apple ma prawo wypowiedzenia każdej z umów ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku m.in.: (a) naruszenia przez Emitenta lub jakikolwiek podmiot autoryzowany przez Emitenta 

postanowień danej umowy (z wyłączeniem postanowień dotyczących poufności) i zaniechania usunięcia 

naruszeń w terminie 30 dni od powzięcia informacji lub otrzymania zawiadomienia o takim naruszeniu; (b) 

naruszenia przez Emitenta lub jakikolwiek podmiot autoryzowany przez Emitenta postanowień danej umowy 

dotyczących zachowania poufności; (c) w przypadku gdy Emitent w czasie obowiązywania danej umowy 

wystąpi przeciwko Apple z powództwem o naruszenie patentu. 

Odpowiedzialność Apple za wszystkie szkody (inne niż te, które mogą być wymagane przez obowiązujące 

przepisy prawa w sprawach dotyczących szkody osobistej) ograniczona jest do kwoty 50,00$. Apple wyłącza 

również swoją odpowiedzialność z tytułu wszelkich gwarancji i innych warunków, w tym domniemanych 

gwarancji sprzedaży. 

Spory pomiędzy Emitentem a Apple wynikające z umów będą rozstrzygane przez sąd dla północnej 

Kalifornii. Umowy podlegają prawu stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

(c) Umowa APP Developer Agreement zawarta 30 marca 2016 r. pomiędzy Emitentem a Microsoft 

Corporation z siedzibą w Redmond, w stanie Waszyngton (USA) (“Microsoft”) 

Na podstawie umowy Emitent jest uprawniony do dostarczania swych aplikacji do dystrybucji za 

pośrednictwem sklepu, który stanowi platformę, będącą własnością Microsoft lub platformę przez niego 

zarządzaną. Dystrybucja aplikacji dokonywana jest przez Emitenta. Microsoft uzyskuje ogólnoświatowe 

uprawnienia umożliwiające mu pośredniczenie w transakcjach zawieranych przez Emitenta, tj. przede 

wszystkim uprawnienie do hostingu, instalowania, używania, kopiowania, publicznego odtwarzania 

i wyświetlania za pomocą wszelkich form cyfrowej technologii przesyłania, udostępniania klientom aplikacji 
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Emitenta. Microsoft upoważnia Emitenta do korzystania ze swych znaków towarowych w celu realizacji 

postanowień umowy.  

Emitent określa cenę swych aplikacji, dostarczając je do sklepu, zgodnie z polityką cenową Microsoft. 

Microsoft pobiera wynagrodzenie za udostępnienie aplikacji Emitenta w sklepie stanowiące część 

przychodów netto uzyskiwanych przez Emitenta, a rozliczanych w - co do zasady - miesięcznych okresach 

przez Microsoft. Odpowiedzialność Microsoft jest istotnie ograniczona zarówno odnośnie do rodzaju szkód 

jak i kwotowo.  

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony i może zostać zakończona przez każdą ze stron za co 

najmniej 60 dniowym wypowiedzeniem bez względu na powód wypowiedzenia. Możliwe jest także 

zakończenie umowy w przypadku istotnego naruszenia jej postanowień, które nie zostało usunięte. W takim 

przypadku umowa zostaje zakończona po 30 dniach od otrzymania pisemnego powiadomienia o naruszeniu.  

Umowa zawiera również postanowienia szczególne regulujące dystrybucję aplikacji Emitenta za 

pośrednictwem Windows Store i Xbox Store z odrębnymi uregulowaniami zasad licencjonowania aplikacji na 

różnych terytoriach. 

Umowa została poddana prawu stanu Waszyngton w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a do 

rozpoznawania sporów właściwe są sady z siedzibą w King County w stanie Waszyngton.  

(d) Umowa dystrybucyjna dla platform Steam, zawarta 18 lipca 2016 r. pomiędzy Emitentem i Valve 

Corporation z siedzibą w Bellevue, w stanie Waszyngton (USA) (“Valve”) 

Valve jest uprawniona do systemu dystrybucji online zwanego „Steam” („Steam”), za pomocą którego m.in. 

dystrybuuje aplikacje osób trzecich. Na mocy umowy Emitent udziela Valve licencji na używanie swoich 

aplikacji, w tym gier komputerowych i dystrybuowanie ich za pośrednictwem Steam. Udzielona licencja jest 

niewyłączna, ogólnoświatowa, nieodpłatna i upoważnia do kopiowania, używania i modyfikowania aplikacji 

Emitenta w celu dystrybuowania ich za pośrednictwem Steam oraz dokonywania innych działań związanych 

z dystrybucją aplikacji przewidzianych w tej umowie. Strony udzielają sobie nawzajem licencji na swe znaki 

towarowe na okres obowiązywania przedmiotowej umowy w celach związanych z dystrybucją aplikacji 

Emitenta.  

Umowa upoważnia Valve do dystrybuowania i reklamowania aplikacji Emitenta według swojego uznania i na 

własny koszt. Emitent uzyskuje wynagrodzenie stanowiące określony procent przychodów uzyskanych przez 

Valve w okresach miesięcznych z dystrybucji aplikacji Emitenta.  

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za 30 dniowym 

wypowiedzeniem bez wskazania przyczyny. Każda ze stron może zakończyć umowę w razie istotnego 

naruszenia jej postanowień, jeśli wskazane naruszenie nie zostanie usunięte w ciągu 30 dni od pisemnego 

wezwania skierowanego przez drugą stronę, lub jeśli zajdą okoliczności wskazane w umowie związane 

z niewypłacalnością jednej ze stron.  

Umowę reguluje prawo stanu Waszyngton w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a jurysdykcję 

posiadają sądy stanowe lub federalne z siedzibą w King County w stanie Waszyngton. 

(e) Umowa licencyjna zawarta dnia 26 grudnia 2011 r. z G5 Holdings Limited z siedzibą w Valetcie 

(Malta) („G5 Entertainment”) 

Na podstawie umowy Emitent udziela G5 Entertainment wyłącznej, zbywalnej licencji z prawem udzielania 

sublicencji, na używanie gier video określonych w umowie. Licencja obejmuje zwielokrotnianie, sprzedaż, 

publikację i dystrybucję licencjonowanych produktów na platformy telefonów komórkowych i urządzeń 

przenośnych, wskazanych w załączniku do umowy. Licencja obejmuje terytorium całego świata. 

Wynagrodzenie należne Emitentowi z tytułu umowy stanowi procent wszystkich przychodów netto (przychód 

ze sprzedaży gier pomniejszony o podatki i inne opłaty), określony dla poszczególnych gier z osobna, przy 

czym G5 Entertainment jest uprawniona do odzyskania wydatków poniesionych w związku z korzystaniem z 

licencji. Umowa obowiązuje przez okres 5 (pięciu) lat, począwszy od dnia zaakceptowania przez G5 

Entertainment wersji Gold Master pierwszego licencjonowanego produktu na platformę iOS po jego 
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dostarczeniu przez Emitenta, co miało miejsce w sierpniu 2012 r. Licencjobiorca ma prawo do przedłużenia 

umowy na tych samych warunkach na kolejny okres 5 (pięciu) lat.  

Emitentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy na piśmie, z zachowaniem 60-dniowego terminu 

wypowiedzenia w przypadku, kiedy G5 Entertainmentnaruszy jej postanowienia i nie usunie ich w terminie 

60 dni. Ponadto Emitent może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, w sytuacjach w niej 

wskazanych. G5 Entertainment ma natomiast prawo wypowiedzenia umowy na piśmie z zachowaniem 30-

dniowego terminu wypowiedzenia, wedle swojego uznania, nawet bez podawania przyczyny wypowiedzenia. 

Umowa została zawarta pod prawem stanu Kalifornia w Stanów Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 

a jurysdykcję posiadają sąd stanowy lub federalny dla Orange County w stanie Kalifornia.  

(f) Umowa zawarta dnia 27 lipca 2009 r. pomiędzy ZSK Progres a BIG FISH GAMES Inc. 

z siedzibą w Seattle, w stanie Waszyngton (USA) („BFG”), z której prawa i obowiązki zostały 

przeniesione na Emitenta umową z dnia 20 lutego 2012 r. 

BFG jest jednym z największych producentów i dystrybutorów komputerowych gier typu rekreacyjnego, 

dystrybuującym gry w ponad 150 krajach świata przez platformy online oraz mobilne.  

Na podstawie umowy Emitent udziela BFG ogólnoświatowego prawa i licencji niewyłącznej na kopiowanie, 

wprowadzanie do obrotu, promowanie, dystrybuowanie i sprzedaż gier wskazanych w umowie. Umowa 

przewiduje również możliwość udzielenia przez Emitenta licencji wyłącznej na czas określony do tzw. 

„Pakietu Premium” (w odróżnieniu od „Pakietu Standard”, gdzie BFG nie przysługuje wyłączność). 

Z udzieleniem licencji wyłącznej wiąże się wyższe wynagrodzenie płatne Emitentowi przez BFG.  

Licencja obejmuje dystrybuowanie przez BFG wersji próbnych gier (ang. trial games) online lub za pomocą 

„środków fizycznych” przeznaczonych do sprzedaży pełnych wersji gier. BFG może dystrybuować i/lub 

aktywować pełne wersje gier tylko przez kanały sprzedaży BFG. Ponadto BFG może dystrybuować wersje 

każdej gry przeznaczonej wyłącznie do odtwarzania przez przeglądarkę sieciową online. Każda taka wersja 

gry może być przedstawiona za pomocą linków, które zawierają dostępną do pobrania wersję gry (o ile 

taka istnieje). 

Emitent udzielił również BFG niewyłącznej, ogólnoświatowej licencji na używanie znaków towarowych 

Emitenta w celach związanych z działalnością BFG określoną w umowie, w tym w zakresie wprowadzania 

do obrotu, promowania, dystrybuowania i sprzedaży gier Emitenta. 

Wynagrodzenie należne Emitentowi z tytułu umowy stanowi procent wszystkich przychodów netto, a jego 

wysokość zależy od formy usługi świadczonej przez BFG i każdorazowo wybieranej przez Emitenta.  

Umowa obowiązuje przez 12 miesięcy, począwszy od dnia jej zawarcia, przy czym może być automatycznie 

przedłużana na dodatkowy okres 12 miesięcy, chyba że jedna strona wyśle pisemne zawiadomienie drugiej 

stronie na 30 dni przed datą wygaśnięcia umowy. Każdej stronie przysługuje prawo rozwiązania umowy 

w przypadku, kiedy druga strona istotnie naruszy jej postanowienia i nie usunie naruszeń w terminie 30 dni 

od dnia powiadomienia o nich przez drugą stronę. Po zakończeniu umowy w zwykłym trybie, BFG 

przysługują prawa wynikające z udzielonej licencji przez kolejne 6 miesięcy. 

Wzajemna odpowiedzialność stron umowy z tytułu wyrządzonej szkody jest ograniczona do wysokości 

wynagrodzenia wypłaconego Emitentowi przez BFG za rok poprzedzający wystąpienie szkody. Ograniczenie 

nie dotyczy odpowiedzialności z tytułu naruszenia zobowiązań w zakresie zachowania poufności oraz 

naprawienia szkody wyrządzonej drugiej stronie w związku z roszczeniami osób trzecich wywołanymi 

naruszeniem (rzekomym bądź rzeczywistym) postanowień umowy przez drugą stronę. 

Umowę reguluje prawo stanu Waszyngton Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a jurysdykcję 

posiadają sąd stanowy lub federalny zlokalizowany w hrabstwie King County w stanie Waszyngton. 

(ii) Umowy dotyczące wykonania gier 
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(a) Umowy zawarte pomiędzy Emitentem a AM Game Studios dotyczące wykonania gier 

Począwszy od marca 2015 r. Emitent współpracuje ze spółką AM Game Studios. Jest to stała współpraca 

polegająca przede wszystkim na tworzeniu przez AM Game Studios na zlecenie Emitenta gier oraz adaptacji 

gotowych gier na inne platformy niż te, na które gry zostały pierwotnie stworzone.  

Na Datę Prospektu Emitent ma zawarte z AM Game Studios umowy o wykonanie gier: Gotter Mobile; Grim 

Legends 3; Enigmatis 3; oraz Nightmares from the Deep: A Hidden Object Adventure (dalej łącznie jako: 

„Umowy z AM Game Studios”).  

Umowy z AM Game Studios przewidują przeniesienie autorskich praw majątkowych do wersji końcowej gry, 

materiałów źródłowych oraz kodu źródłowego na rzecz Emitenta, które następuje z chwilą potwierdzenia 

wykonania gry na polach eksploatacji i na warunkach określonych w tych umowach.  

Ostateczna wysokość wynagrodzenia określana jest przez strony w protokole odbioru końcowego, natomiast 

wynagrodzenie za poszczególne tzw. kamienie milowe ustalane jest w protokołach odbioru częściowego. 

Na wynagrodzenie składa się suma bazy kosztowej (suma kosztów bezpośrednio związanych 

z wytworzeniem przez AM Game Studios utworu oraz kosztów pośrednich, tj. kosztów wynagrodzeń, 

kosztów związanych z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania) powiększona o marżę w wysokości 20%, 

skalkulowaną dla danego kamienia milowego. .  

Emitentowi przysługuje umowne prawo odstąpienia w terminie przewidzianym na wykonanie ostatniego tzw. 

„kamienia milowego”, zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem prac. W przypadku odstąpienia, 

prawa własności intelektualnej przeniesione przez AM Game Studios na Emitenta do dnia odstąpienia, 

przysługują Emitentowi. 

Ponadto, w przypadku rażącego naruszenia postanowień którejkolwiek Umowy z AM Game Studios przez tę 

spółkę, Emitent ma prawo rozwiązać tę umowę w trybie natychmiastowym przez wcześniejsze pisemne 

wezwanie AM Game Studios do usunięcia naruszeń w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 

(b) Umowa zawarta pomiędzy Emitentem a Modrzew z Daleka z dnia 27 kwietnia 2015 r. 

Emitent jako wydawca i producent gier zawiera wiele umów, w ramach których powstają gry oraz ich 

elementy. Umową, którą można uznać za najistotniejszą spośród umów tego rodzaju jest ramowa umowa 

o współpracy nr 1/AM/MzD/2015 zawarta w dniu 27 kwietnia 2015 r. pomiędzy Artifex Mundi Sp. z o.o. 

a Modrzew z Daleka, spółką zależną Emitenta („Umowa ramowa”).  

Przedmiotem tej umowy jest stała współpraca polegająca na wykonywaniu przez Modrzew z Daleka 

(„Wykonawca”) gry video jako całości („Programu”) lub jej elementów (tj. elementów graficznych, 

dźwiękowych, interfejsów, części kodu źródłowego, które zostaną następnie zintegrowanie z Programem, 

łącznie zwane „Obiektem”. Zasady współpracy polegają na składaniu zapytań przez Emitenta, których 

akceptacja przez Modrzew z Daleka prowadzi do podpisania przez strony zamówienia („Zamówienie”), 

w konsekwencji kontraktu na konkretny projekt („Kontrakt”). Na Kontrakt składa się Zamówienie i Umowa 

ramowa. Przeniesienie praw autorskich na Emitenta następuje z chwilą wydania danego utworu Obiektu 

Emitentowi przez Wykonawcę lub danego etapu wykonania Obiektu (tzw. „kamienia milowego”).  

Wysokość wynagrodzenia określona jest każdorazowo w zależności od projektu.  

Umowa ramowa została zawarta na czas nieokreślony. Strony mają możliwość jej wypowiedzenia z 3-

miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem że jej postanowienia zachowują moc do czasu 

zakończenia obowiązywania Kontraktów wcześniej zawartych.  

Emitent może rozwiązać Umowę ramową ze skutkiem natychmiastowym w razie rażącego naruszenia jej 

postanowień lub Kontraktu przez Wykonawcę. W tym przypadku, konieczne jest wcześniejsze wezwanie do 

usunięcia naruszeń w terminie 14 dni. Emitent może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy ramowej 

w razie nieusunięcia naruszeń. 

Wykonawca może Umowę ramową rozwiązać bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy zwłoka 

w zapłacie wynagrodzenia przekracza 60 dni. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy ramowej powoduje 
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odstąpienie od wszystkich Kontraktów, chyba że strony wspólnie postanowią inaczej. Prawo odstąpienia 

może być zrealizowane przez Wykonawcę do 31 grudnia 2017 r. 

(iii) Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA) zawarta z Unity Technologies SF z siedzibą w San 

Francisco, w stanie Kalifornia (USA) („Unity”) z dnia 4 listopada 2014 r. 

Na mocy umowy Unity udziela Emitentowi niewyłącznej, niezbywalnej i niepodlegającej sublicencjonowaniu 

licencji do instalowania i uruchamiania wykonywalnej postaci oprogramowania Unity wyłącznie do użytku 

wewnętrznego przez jedną osobę, aby rozwijać i udoskonalać produkty Emitenta w czasie trwania licencji. 

Ponadto, jeśli Emitent licencjonuje wersję oprogramowania inną niż próbną lub edukacyjną, Unity udziela 

niewyłącznej i niezbywalnej licencji do rozpowszechniania elementów oprogramowania Unity w czasie ich 

działania, nieodpłatnie, wyłącznie jako wbudowanych lub włączonych do produktów Emitenta i wyłącznie 

osobom trzecim, którym Emitent udziela licencji lub sprzedaje swoje produkty. W ostatnim przypadku 

Emitent ma prawo sublicencjonowania wyłącznie na rzecz osób trzecich, którym licencjonuje lub sprzedaje 

swoje produkty.  

Emitent zobowiązuje się do zapłaty wszelkich należności za oprogramowanie Unity, zgodnie z tym, co 

zostało określone w koszyku sklepu internetowego Unity, wycenie i/lub fakturze. 

Licencja udzielona na podstawie Umowy z Unity jest licencją bezterminową. O ile zostanie opłacona 

w całości, pozostaje w mocy.  

Unity może zaprzestać oferowania bezterminowej licencji i/lub aktualizować i wprowadzać nowe wersje dla 

bezterminowych licencji oraz może wypowiedzieć licencję na oprogramowanie Unity lub inne usługi 

w każdym czasie. Licencja udzielona na mocy Umowy EULA zostaje automatycznie rozwiązana, z lub bez 

terminów wypowiedzenia, w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień umowy lub niezapłacenia 

wszystkich należnych za licencję opłat.  

Odpowiedzialność Unity wobec Emitenta za naruszenia zobowiązań wynikających z umowy ograniczona jest 

do kwoty wpłaconej przez Emitenta za oprogramowanie lub do kwoty 100$. Unity wyłącza wszystkie 

gwarancje dotyczące oprogramowania. 

Umowę reguluje prawo Królestwa Danii. Konwencja Narodów Zjednoczonych o transakcjach 

międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania. 

Wszystkie spory wynikające z lub w związku z umową będą rozstrzygane zgodnie z zasadami uproszczonej 

procedury arbitrażowej przyjętej przez Duński Instytut Arbitrażowy. 

Wyjątkiem, co do kwestii rozstrzygnięcia sporu przed Trybunałem Arbitrażowym jest postanowienie, zgodnie 

z którym każda ze stron może wnieść skargę do sądu a) w celu egzekwowania swoich praw własności 

intelektualnej; lub b) w celu uzyskania tymczasowego, czy też przyspieszonego zabezpieczenia roszczeń. 

Wyłączna jurysdykcja należy do sądów zlokalizowanych w Kopenhadze, w Królestwie Danii.  

(iv) Umowa Business Development, Marketing and Public Relations Services zawarta z Harmless Little 

Bunny LLP („HLB”) z siedzibą w Petaluma, w stanie Kaliformia (USA), z dnia 1 października 2014 r.  

Przedmiotem umowy jest stałe świadczenie usług marketingowych i public relations, zarówno dotyczących 

jego działalności, jak i określonych produktów („Usługi”) na rzecz Emitenta. Umowę należy zaliczyć do 

istotnych z uwagi na potencjalne przychody uzyskiwane od 1
st
 parties, dzięki usługom świadcznonym przez 

HLB na rzecz Emitenta w stosunku do 1
st
 parties. 

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 r. 

Każda ze stron może rozwiązać umowę za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec 

miesiąca, wyrażonym na piśmie. Rozwiązanie umowy przez Emitenta z przyczyn nie leżących po stronie 

HLB rodzi po stronie Emitenta obowiązek zapłaty na rzecz HLB kary umownej w wysokości 60.000 USD. 

Kara umowna wyczerpuje wszelkie żądania HLB w tym zakresie. 

Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli druga strona dopuści się istotnego 

naruszenia jej postanowień po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia w terminie 14 dni. W razie 
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bezskutecznego upływu ww. terminu, Strona jest uprawniona do złożenia pisemnego oświadczenia 

o rozwiązaniu umowy. 

Umowę reguluje prawo polskie. 

 Patenty 3.10.3.

Na Datę Prospektu Emitent ani Spółki Zależne Emitenta nie posiadają żadnych patentów, ani wzorów 

użytkowych zastrzeżonych w Polsce lub za granicą.  

 Wzory przemysłowe 3.10.4.

Na Datę Prospektu Emitent nie posiada zarejestrowanych wzorów przemysłowych w Polsce, ani za granicą. 

 Zarejestrowane Wzory Wspólnotowe 3.10.5.

Na Datę Prospektu Emitent nie posiada zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. 

 Koncesje i zezwolenia 3.10.6.

Na Datę Prospektu Emitent nie posiada koncesji i zezwoleń. 

 Prace badawczo – rozwojowe 3.10.7.

Na Datę Prospektu (ani w okresie ostatnich dwóch lat) Emitent nie prowadził działalności badawczo-

rozwojowej. 

 Znaki towarowe 3.10.8.

Emitent nie posiada znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Emitent posiada znaki towarowe zarejestrowane (lub zgłoszone do rejestracji) w Amerykańskim Urzędzie 

Patentów i Znaków Towarowych (United States Patent and Trademark Office), przedstawione w tabeli 27.  

Emitent zgłosił także do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (the European Union 

Intellectual Property Office) znaki towarowe, których listę przedstawiono w tabeli 28 (znaki te nie zostały 

jeszcze zarejestrowane). 
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Tabela 27: Znaki towarowe zarejestrowane (lub zgłoszone do rejestracji) w Amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych (United States Patent and Trademark 
Office) 

Znak towarowy Rodzaj znaki Zgłaszający/ 

Uprawniony z 

rejestracji 

Numer prawa Data rejestracji Klasa towarowa według klasyfikacji nicejskiej 

 

Artifex Mundi 

Słowno-graficzny Artifex Mundi 

Sp. z o.o. 

4521927 29.04.2014 
41 

Usługi produkcyjne multimedialnego, rozrywkowego, oprogramowania komputerowego; 

wydawanie interaktywnego oprogramowania komputerowego i gier video; 

(Multimedia entertainment software production services; Publishing interactive computer and video game 

software) 

Artifex Mundi Słowny Artifex Mundi 

Sp. z o.o. 

4514659 15.04.2014  
41 

Usługi produkcyjne multimedialnego, rozrywkowego, oprogramowania komputerowego; 

wydawanie interaktywnego oprogramowania komputerowego i gier video; 

(Multimedia entertainment software production services; Publishing interactive computer and video game 

software) 

Nightmares 

from the Deep 

Słowny Artifex Mundi 

Sp. z o.o. 

4517824 22.04. 2014 
9 

gry video na urządzenia mobilne, PC, konsole, tablety; programy gier elektronicznych; programy gier 

elektronicznych do pobrania; oprogramowanie do gier elektronicznych; programy gier komputerowych; programy 

gier komputerowych do pobrania; programy gier interaktywnych; oprogramowanie do gier interaktywnych; 

oprogramowanie do gier interaktywnych do pobrania do użycia na mobilnych urządzeniach do komunikacji 

(Video games for mobile devices, personal computers, consoles, tablets; electronic game programs; 

downloadable electronic game programs; electronic game software; computer game programs; downloadable 

computer game programs; interactive game programs; interactive game software; downloadable computer game 

software for use on mobile communications devices) 

Bladebound Słowny Artifex Mundi 

Sp. z o.o. 

Rozpatrywanie 

wniosku o 

rejestrację znaku 

towarowego 

Rozpatrywanie 

wniosku o 

rejestrację znaku 

towarowego 

Data zgłoszenia: 

21.01.2016 

Numer 

zgłoszenia: 

86882387 

9 

gry video na urządzenia mobilne, PC, konsole, tablety; programy gier elektronicznych; programy gier 

elektronicznych do pobrania; oprogramowanie do gier elektronicznych; programy gier komputerowych; programy 

gier komputerowych do pobrania; programy gier interaktywnych; oprogramowanie do gier interaktywnych; 

oprogramowanie do gier interaktywnych do pobrania do użycia na mobilnych urządzeniach do komunikacji 

(Video games for mobile devices, personal computers, consoles, tablets; electronic game programs; 

downloadable electronic game programs; electronic game software; computer game programs; downloadable 

computer game programs; interactive game programs; interactive game software; downloadable computer game 

software for use on mobile communications devices) 

Źródło: Emitent 
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Tabela 28: Znaki towarowe zgłoszone w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (the European Union Intellectual Property Office) 
Znak towarowy Rodzaj 

znaki 
Zgłaszający Numer 

zgłoszenia 
Data 
zgłoszenia 

Klasa towarowa według klasyfikacji nicejskiej 

 
Artifex Mundi 

Słowno-
graficzny 

Artifex Mundi  015526452 9.06.2016  
 
 

9 
Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych; Ładowalne 
programy gier komputerowych; Nagrane programy gier komputerowych; Oprogramowanie do gier elektronicznych do 
ręcznych urządzeń elektronicznych; Oprogramowane gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej i urządzeń bezprzewodowych; Oprogramowanie gier elektronicznych, przeznaczone do urządzeń 
bezprzewodowych w tym do smartfonów, tabletów oraz innych mobilnych urządzeń elektronicznych; oprogramowanie 
gier elektronicznych do telewizorów. 
41 
Udostępnianie gier komputerowych on-line; Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych; 
Informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych 
42 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania gier komputerowych; Programowanie komputerowe w zakresie gier 
wideo i gier komputerowych. 

Artifex Mundi Słowny Artifex Mundi  015526445 
 

9.06.2016  9 
Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych; Ładowalne 
programy gier komputerowych; Nagrane programy gier komputerowych; Oprogramowanie do gier elektronicznych do 
ręcznych urządzeń elektronicznych; Oprogramowane gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej i urządzeń bezprzewodowych; Oprogramowanie gier elektronicznych, przeznaczone do urządzeń 
bezprzewodowych w tym do smartfonów, tabletów oraz innych mobilnych urządzeń elektronicznych; oprogramowanie 
gier elektronicznych do telewizorów. 
41 
Udostępnianie gier komputerowych on-line; Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych; 
Informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych 
42 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania gier komputerowych; Programowanie komputerowe w zakresie gier 
wideo i gier komputerowych. 

Bladebound Słowny Artifex Mundi  015526403 9.06.2016  9 
Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych; Ładowalne 
programy gier komputerowych; Nagrane programy gier komputerowych; Oprogramowanie do gier elektronicznych do 
ręcznych urządzeń elektronicznych; Podkładki do myszek komputerowych; Torby do noszenia komputerów; Magnesy 
dekoracyjne; Dzwonki telefoniczne [do pobierania]; Pliki muzyczne do pobierania; Pliki graficzne do pobierania; 
Oprogramowane gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i urządzeń 
bezprzewodowych; Oprogramowanie gier elektronicznych, przeznaczone do urządzeń bezprzewodowych w tym do 
smartfonów, tabletów oraz innych mobilnych urządzeń elektronicznych; oprogramowanie gier elektronicznych do 
telewizorów; pliki wideo do pobierania 
16 
Broszury dotyczące gier; Instrukcje do gier komputerowych; Poradniki do gier komputerowych; Przewodniki 
strategiczne do gier wideo; Kalendarze; Afisze, plakaty z papieru lub kartonu; Notatniki [notesy]; Karty do 
kolekcjonowania; Komiksy; Nalepki, naklejki [materiały piśmienne]. 
25 
Bandany; Czapki sportowe; Czapki z daszkiem; Daszki; Bluzy sportowe; Komplety sportowe; Kostiumy kąpielowe; 
Koszulki z krótkim lub z długim rękawem; Krótkie spodnie; Kurtki sportowe; Polary; Spodnie dresowe; Spodnie 
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sportowe; Swetry; Szaliki [odzież]. 
28 
Figurki zabawkowe do kolekcjonowania. 
41 
Udostępnianie gier komputerowych on-line; Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych; 
Informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych. 

Enigmatis Słowny Artifex Mundi  015526437 9.06.2016  9 
Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych; Ładowalne 
programy gier komputerowych; Nagrane programy gier komputerowych; Oprogramowanie do gier elektronicznych do 
ręcznych urządzeń elektronicznych; Oprogramowane gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej i urządzeń bezprzewodowych; Oprogramowanie gier elektronicznych, przeznaczone do urządzeń 
bezprzewodowych w tym do smartfonów, tabletów oraz innych mobilnych urządzeń elektronicznych; oprogramowanie 
gier elektronicznych do telewizorów. 
41 
Udostępnianie gier komputerowych on-line; Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych; 
Informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych 

Grim Legends Słowny Artifex Mundi  015526429 9.06.2016  9 
Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych; Ładowalne 
programy gier komputerowych; Nagrane programy gier komputerowych; Oprogramowanie do gier elektronicznych do 
ręcznych urządzeń elektronicznych; Oprogramowane gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej i urządzeń bezprzewodowych; Oprogramowanie gier elektronicznych, przeznaczone do urządzeń 
bezprzewodowych w tym do smartfonów, tabletów oraz innych mobilnych urządzeń elektronicznych; oprogramowanie 
gier elektronicznych do telewizorów. 
41 
Udostępnianie gier komputerowych on-line; Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych; 
Informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych 

Nightmares from 
the Deep 

Słowny Artifex Mundi  015526411 9.06.2016  9 
Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych; Ładowalne 
programy gier komputerowych; Nagrane programy gier komputerowych; Oprogramowanie do gier elektronicznych do 
ręcznych urządzeń elektronicznych; Oprogramowane gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej i urządzeń bezprzewodowych; Oprogramowanie gier elektronicznych, przeznaczone do urządzeń 
bezprzewodowych w tym do smartfonów, tabletów oraz innych mobilnych urządzeń elektronicznych; oprogramowanie 
gier elektronicznych do telewizorów. 
41 
Udostępnianie gier komputerowych on-line; Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych; 
Informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych 

 Źródło: Emitent 
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 Licencje 3.10.9.

Na Datę Prospektu Emitent nie korzysta z istotnych licencji poza licencjami opisanymi w umowach w pkt. 

3.10.2 Prospektu. Emitent oraz spółki zależne Emitenta posiadają szereg licencji na oprogramowanie oraz 

elementy wykorzystywane przy produkcji gier, jednak z uwagi na fakt, iż są to licencje powszechnie 

dostępne w obrocie oraz ich wartość nie przekracza progu istotności określonego w pkt. 3.10.1 Prospektu, 

Emitent nie uznaje ich za istotne.  

 Nagrody i wyróżnienia, certyfikaty uzyskane przez Emitenta 3.10.10.

Od kilku lat zarówno gry stworzone przez Emitenta, jak i sam Emitent sukcesywnie zyskują uznanie 

odbiorców, zdobywając nagrody i wyróżnienia w konkursach branżowych. Zestawienie wyróżnień 

otrzymanych przez Emitenta od 2012 r. przedstawia poniższa tabela.  



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

  

 
    145 

Tabela 29: Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez Emitenta 
Nagroda Konkurs Gra Rok Miejsce Źródło 

Gamezebo's Reader's Choice 
Awards 

Gamezebo Nightmares from the Deep 2012 3 http://www.gamezebo.com/news/2012/
12/28/gamezebos-readers-choice-
awards-2012 

Editors’ Choice Award from Game 
Chronicles! 

Game Chronicles Nightmares from the Deep 2012 1 http://www.gamechronicles.com/review
s/mobile/nftd/chce.htm 

Hidden Object Game of 2012 All About Casual Game Abyss 2012 1 http://www.allaboutcasualgame.com/p/
best-of-2012.html 

Adventure Game of 2012 All About Casual Game Dark Arcana 2012 2 http://www.allaboutcasualgame.com/p/
best-of-2012.html 

Best Visuals All About Casual Game Nightmares from the Deep 2012 1 http://www.allaboutcasualgame.com/p/
best-of-2012.html 

Best Developer All About Casual Game Artifex Mundi 2012 1 http://www.allaboutcasualgame.com/p/
best-of-2012.html 

Best of the Best + Editor’s Picks All About Casual Game Enigmatis 2 2013 2 http://www.allaboutcasualgame.com/p/
best-of-2013.html 

Category: Best Sequel All About Casual Game Enigmatis 2 2013 3 http://www.allaboutcasualgame.com/p/
best-of-2013.html 

Game of the Year BigFishGames.de + .fr Enigmatis 2 2013 1 http://www.bigfishgames.de/download-
spiele/genres/118/beste-pc-spiele.html 

Best Mystery Game BigFishGames.com Enigmatis 2 2013 3 http://www.bigfishgames.com/daily/best
-of-2013-pc/ 

Best Game + Best Story + Editor’s 
Choice + Best Adventure, HOPA, HO 
Game 

Gamesetter Enigmatis 2 2013 1 http://gamesetter.com/editorial/Wahl20
13.php 

Game with Best Visuals + Best 
Sequel 

Pond Friends Enigmatis 2 2013 1 http://pondfriends.boards.net/thread/19
81/winners 

Best Visuals All About Casual Game Nightmares from the Deep 2 2013 3 http://www.allaboutcasualgame.com/p/
best-of-2013.html 

Most Anticipated Game of 2013 in 
Big Fish Games 2013 Customer 
Favorites Awards 

Big Fish Games Nightmares from the Deep 2 2013 1 http://www.bigfishgames.com/daily/best
-of-2013-pc/ 

Best Story Gamesetter Nightmares from the Deep 2 2013 1 http://gamesetter.com/editorial/Wahl20
13.php 

Przygodowa gra roku  
+ Polska gra roku 

Adventure Zone Clockwork Tales 2013 2 http://www.adventure-
zone.info/fusion/articles.php?article_id=
1614 
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Best Story Gamesetter Clockwork Tales 2013 2 http://gamesetter.com/editorial/Wahl20
13.php 

Game of the Month, August 2013 Gamzebo Clockwork Tales 2013 1 http://www.gamezebo.com/news/2013/
08/29/games-month-%E2%80%93-
august-2013 

Zasługi dla rozwoju branży gier w 
Małopolsce 

Digital Dragons Artifex Mundi 2013 1 www.digitaldragons.pl 

Silver Award Pocketgamer.fr + co.uk Nightmares from the Deep 2 2014 2 http://gamechronicles.com/video-
games/nightmares-from-the-deep-the-
sirens-call-review-ios/ 

Best of the Best All About Casual Game Nightmares from the Deep 3 2014 1 http://www.allaboutcasualgame.com/p/
best-of-2014.html 

Best Visuals All About Casual Game Grim Legends 2014 1 http://www.allaboutcasualgame.com/p/
best-of-2014.html 

Best Sequel All About Casual Game Nightmares from the Deep 3 2014 1 http://www.allaboutcasualgame.com/p/
best-of-2014.html 

Best Audio All About Casual Game Nightmares from the Deep 3 2014 1 http://www.allaboutcasualgame.com/p/
best-of-2014.html 

Best Developer All About Casual Game Artifex Mundi 2014 1 http://www.allaboutcasualgame.com/p/
best-of-2014.html 

Best Story All About Casual Game Eventide Slavic Fable 2015 2 http://www.allaboutcasualgame.com/p/
best-of-2015.html 

Talk of the Town Game All About Casual Game Eventide Slavic Fable 2015 1 http://www.allaboutcasualgame.com/p/
best-of-2015.html 

Best Mobile Pixel Heaven Awards Bladebound 2016 1 http://www.pixelheavenfest.com/pixel-
awards/ 

Źródło: Emitent 

Emitent jest także członkiem Stowarzyszenia Polskie Gry („SPG”). SPG jest organizacją skupiającą przede wszystkim największych producentów gier wideo w kraju. 

Przy bliskiej współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, SPG uruchomiło i koordynuje prace Programu Sektorowego GameINN, który stymuluje 

działalność badawczo-rozwojową w produkcji gier wideo. Firmy zrzeszone w SPG stanowią najlepszą reprezentację twórców największych i najbardziej 

rozpoznawanych gier wideo opracowanych w Polsce. 

Spółka jest członkiem wspierającym SPG. Jako członkowie zwyczajni do SPG z ramienia Spółki należą: Tomasz Grudziński oraz Mariusz Szynalik. 
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 WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 3.11.

 Historyczne informacje finansowe 3.11.1.

Wybrane historyczne informacje finansowe zostały przygotowane na podstawie zbadanych przez biegłego 

rewidenta historycznych skonsolidowanych informacji finansowych Emitenta za lata 2014 oraz 2015, 

sporządzonych zgodnie z MSSF, w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.  

Historyczne informacje finansowe Emitenta za lata 2014 – 2015 zostały na potrzeby Prospektu 

przekształcone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnych z UE. 

Sprawozdania finansowe Emitenta za rok 2014 oraz 2015 zostały sporządzone według Polskich Standardów 

Rachunkowości.  

Stosownie do wymagań art. 26b Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

Emitent miał prawo zastosować proporcjonalny schemat dla prospektu emisyjnego małych i średnich 

przedsiębiorstw, tj. zaprezentować tylko jeden okres porównawczy. Spełnienie definicji małego i średniego 

przedsiębiorstwa odbyło się na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.)  

Emitent prezentuje w Prospekcie następujące zbadane przez biegłego rewidenta informacje finansowe, tj. 

historyczne skonsolidowane informacje finansowe za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 

Historyczne informacje finansowe zaprezentowane w niniejszym Prospekcie zostały sporządzone na 

podstawie poniższych informacji: 

 uprzednio zweryfikowanych i zatwierdzonych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych Emitenta, 

 opinii biegłych rewidentów o sprawozdaniach finansowych za lata 2014 i 2015 oraz raportów biegłych 

rewidentów z przeprowadzonych badań.  

Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (dalej: MSSF). 

W niniejszym rozdziale zamieszczone zostały także skonsolidowane informacje finansowe Grupy, 

obejmujące okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku oraz 

porównywalne dane finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku dla 

skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, 

skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym 

kapitale własnym, a także na dzień 31 grudnia 2015 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji 

finansowej, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 

oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, 

zatwierdzonymi do stosowania przez Unię Europejską. 

Na dzień 30.06.2016 roku konsolidacji podlegały Artifex Mundi S.A. oraz dwie spółki zależne: Modrzew z 
Daleka Sp. z o. o. oraz AM Game Studios Sp. z o. o. W obydwu tych Spółkach Artifex Mundi S.A. posiada 
100% udziałów.  

Na dzień 30.06.2015 roku konsolidacji podlegały Artifex Mundi S.A. oraz cztery spółki zależne: Two Sheds 
Sp. z o. o., Artifex Mundi Ltd., Modrzew z Daleka Sp. z o. o. oraz AM Game Studios Sp. z o. o. We 
wszystkich tych Spółkach Artifex Mundi S.A. posiadał 100% udziałów. 

Na dzień 31.12.2015 r. konsolidacji podlegały następujące Spółki zależne: Two Sheds Sp. z o.o. w likwidacji, 
Modrzew z Daleka Sp. z o.o. oraz AM Game Studios Sp. z o.o. Spółki te podlegały konsolidacji pełnej. Z 
kolei na dzień 31.12.2014 r. konsolidacji podlegały następujące Spółki zależne: Two Sheds Sp. z o.o. oraz 
AM Ltd. Spółki te podlegały konsolidacji pełnej. 

Opinia biegłego rewidenta o historycznych informacjach finansowych Emitenta została zamieszczona w pkt. 

8.3 Prospektu. 
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Sprawozdania finansowe za okresy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz od 1 stycznia 2015 r. do 

31 grudnia 2015 r., będące podstawą zaprezentowania historycznych informacji finansowych, zostały 

sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 330, z późn. zm.) oraz zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.  

Historyczne informacje finansowe za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2015 r. 

zostały przez Emitenta zaprezentowane zgodnie z formą, jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym 

jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, w sposób zapewniający 

ich porównywalność. 

  Informacje finansowe pro forma 3.11.2.

Emitent nie sporządzał informacji finansowych pro forma. Nie zaistniały przesłanki, które nakładałyby na 

Emitenta obowiązek sporządzenia informacji finansowych pro forma. 

  Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta 3.11.3.

W ocenie Zarządu Emitenta nie wystąpiły znaczące zmiany sytuacji finansowej lub handlowej, nie ujęte 

w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015, za wyjątkiem zmiany formy prawnej ze spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną, która nastąpiła 01.02.2016 r. 

W ocenie Zarządu Emitenta, w okresie objętym historycznymi sprawozdaniami finansowymi oraz od końca 
2015 r. do Daty Prospektu nie wystąpiły czynniki nadzwyczajne, które miałyby wpływ na działalność 
podstawową ani na rynki, na których funkcjonuje Grupa Emitenta. 

  Skonsolidowane sprawozdania z sytuacji finansowej 3.11.4.

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 

na wskazane daty.  

Tabela 30: Wybrane skonsolidowane dane z sytuacji finansowej Emitenta za lata 2014 i 2015 oraz na 30 czerwca 
2016 r. (w tys. PLN) 

 Na dzień 31 grudnia Na dzień 30 czerwca 

 2014 2015 2016 

Aktywa (w tys. PLN) (zbadane)  (niezbadane) 

Aktywa trwałe 1.444,1 1.578,6 1.417,8 

Rzeczowe aktywa trwałe 385,9 510,0 481,2 

Aktywa niematerialne 776,4 667,6 540,4 

Należności 82,8 86,0 87,7 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 199,0 314,3 283,1 

Rozliczenia międzyokresowe 0,0 0,7 25,5 

Aktywa obrotowe 16.768,0 24.789,6 28.108,8 

Aktywowane koszty gier komputerowych 9.042,7 18.566,3 21.262,2 

Należności z tytułu dostaw i usług 3.279,5 2.862,1 3.227,9 

Należności z tytułu podatku dochodowego 0,0 0,0 5,2 

Pozostałe należności 370,5 946,7 1.038,9 

Aktywa finansowe 0,0 40,7 0,0 

Rozliczenia międzyokresowe 59,3 147,4 135,3 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4.016,0 2.226,4 2.439,3 

Aktywa razem 18.212,1 26.368,2 29.526,6 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 
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 Na dzień 31 grudnia Na dzień 30 czerwca 

 2014 2015 2016 

Pasywa (w tys. PLN) (zbadane)  (niezbadane) 

Kapitał własny  15.703,4 22.508,2 25.793,5 

Kapitał podstawowy 100,0 100,0 100,0 

Pozostałe kapitały 10.208,1 15.682,1 23.370,5 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych -293,9 -318,1 -1.007,6 

Wynik finansowy bieżącego roku 5.689,2 7.044,2 3.330,5 

Zobowiązanie długoterminowe  480,0 502,9 496,2 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego ...................................................................  

480,0 502,9 496,2 

Zobowiązania krótkoterminowe  2.028,7 3.357,1 3.236,9 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 444,2 746,2 870,0 

Zobowiązania z tytułu podatku 
dochodowego 

853,3 1.010,5 657,8 

Pozostałe zobowiązania 503,9 1.050,2 1.021,8 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 89,8 367,8 347,4 

Rozliczenia międzyokresowe 137,4 182,4 339,9 

Pasywa razem 18.212,1 26.368,2 29.526,6 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat i innych całkowitych dochodów 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanego rachunku zysków lub strat i innych 

całkowitych dochodów we wskazanych okresach. 

Tabela 31: Skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta za lata 2014 i 2015 oraz I półrocze 2015 i 2016 r. (w tys. 
PLN) 

 Od 1 stycznia do 31 grudnia Od 1 stycznia do 30 czerwca 

 2014 2015 2015 2016 

 (w tys. PLN) (zbadane) (w tys. PLN) (niezbadane) 

Przychody 16.725,3 17.480,5 9.366,4 10.606,0 

Koszt własny sprzedaży 6.156,6 4.927,9 1.860,1 4.315,4 

Wynik brutto ze sprzedaży 10.568,7 12.552,6 7.506,3 6.290,6 

Koszty ogólnego zarządu 2.312,4 2.568,1 1.233,1 1.421,6 

Wynik netto ze sprzedaży 8.256,3 9.984,5 6.273,2 4.869,0 

Pozostałe przychody operacyjne 4,9 5,1 20,4 20,7 

Pozostałe koszty operacyjne 668,4 534,2 401,4 554,6 

Wynik operacyjny 7.592,8 9.475,4 5.892,2 4.335,1 

Przychody finansowe 22,4 46,1 25,4 66,9 

Koszty finansowe 502,0 593,1 332,5 119,1 

Wynik przed opodatkowaniem 7.113,2 8.908,4 5.585,0 4.282,9 

Podatek dochodowy 1.424,0 1.864,2 1.101,7 952,4 
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Wynik netto z działalności 
kontynuowanej 

5.689,2 7.044,2 4.483,4 3.330,5 

Działalność zaniechana 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wynik netto z działalności zaniechanej 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wynik netto 5.689,2 7.044,2 4.483,4 3.330,5 

Liczba akcji (szt.)  10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

Średnioważona liczba akcji (szt.)  10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)  0,57 0,70 0,45 0,33 

Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)  1,57 2,25 2,0 2,58 

     

Zysk okresu 5.689,2 7 044,2 4.483,4 3.330,5 

Inne całkowite dochody 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne całkowite dochody, które będą mogły 
w przyszłości zostać przekwalifikowane do 
wyniku 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Inne całkowite dochody, które nie będą 
mogły w przyszłości zostać 
przekwalifikowane do wyniku 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Łączne całkowite dochody 5.689,2 7.044,2 4.483,4 3.330,5 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanego rachunku przepływów środków 

pieniężnych we wskazanych okresach. 

Tabela 32: Skonsolidowane przepływy pieniężne Emitenta za lata 2014 i 2015 oraz I półrocze 2015 i 2016 r. (w 
tys. PLN) 

 
Od 1 stycznia do 31 grudnia Od 1 stycznia do 30 czerwca 

 
2014 2015 2015 2016 

 (w tys. PLN) (zbadane) (w tys. PLN) (niezbadane) 

Zysk (strata) netto  5.689,2 7.044,2 4.483,4 3.330,5 

Korekty -1.412,8 -7.967,0 -3.593,9 -3.065,3 

Amortyzacja 424,7 429,0 207,9 200,6 

Odpisy wartości firmy 146,0 141,6 70,8 0,0 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 17,0 0,0 45,0 -63,5 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 49,0 -81,0 0,5 3,0 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 106,5 -9,5 0,0 0,0 

Zmiana stanu rezerw 73,4 300,9 228,9 -27,2 

Zmiana stanu aktywowanych kosztów gier free-to-play -4.988,9 -5.868,3 -3.290,1 2.016,3 

Zmiana stanu aktywowanych kosztów gier premium 2.130,8 -3.655,3 -1.471,8 -679,6 

Zmiana stanu należności -872,8 -162,0 210,1 -464,9 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 

1.561,1 1.096,7 485,7 -193,6 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -62,4 -159,1 -80,8 176,1 

Inne korekty z działalności operacyjnej 2,8 0,0 0,0 0,0 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4.276,4 -922,8 889,5 265,2 

I. Wpływy 11,1 9,5 0,0 40,9 

Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 
niematerialnych 

10,6 0,0 0,0  

Z aktywów finansowych 0,5 9,5 0,0 40,9 

II. Wydatki 607,5 635,3 308,2 89,9 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 
niematerialnych 

607,5 595,3 308,2 89,9 

Na aktywa finansowe 0,0 40,0 0,0 0,0 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -596,4 -625,8 -308,2 -49,0 

I. Wpływy 0,0 0,1 3,6 0,0 

Kredyty i pożyczki 0,0 0,1 3,6 0,0 

II. Wydatki 503,4 241,1 236,5 3,3 

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,0 230,0 230,0 0,0 

Spłaty kredytów i pożyczek 454,4 2,8 2,8 0,1 

Odsetki 49,0 8,3 3,7 3,2 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -503,4 -241,0 -232,9 -3,3 

Zmiana stanu środków pieniężnych 3.176,6 -1.789,6 348,4 212,9 

Środki pieniężne na początek okresu 839,4 4.016,0 4.016,0 2.226,4 

Środki pieniężne na koniec okresu 4.016,0 2.226,4 4.364,3 2.439,3 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym  

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale 

własnym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. 

Tabela 33: Zmiany w kapitale własnym Emitenta w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. r. (w tys. PLN) 

 

Kapitał akcyjny 
Pozostałe 
kapitały 

Niepodzie-lony 
wynik z lat 
ubiegłych 

Wynik 
finansowy 

Kapitały razem 

Stan na 
01.01.2016 r. 

100,0 15.682,1 6.726,1  22.508,2 

Wynik okresu    3.330,5 3.330,5 

Podział zysku za 
rok poprzedni 
przeznaczenie na 
kapitały  

 7.688,4 -7.688,4  
0,0 

 

Pozostałe zmiany   -45,3  -45,3 

Stan na 
30.06.2016 r.  

100,0 23.370,5 -1.007,6 3.330,5 25.793,5 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale 

własnym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. 

Tabela 34: Zmiany w kapitale własnym Emitenta w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. (w tys. PLN) 

 

Kapitał akcyjny 
Pozostałe 
kapitały 

Niepodzie-lony 
wynik z lat 
ubiegłych 

Wynik 
finansowy 

Kapitały razem 

Stan na 
01.01.2015 r. 

100,0 10.208,1 5.395,2  15.703,4 

Wynik okresu    4.483,4 4.483,4 

Podział zysku za 
rok poprzedni 
przeznaczenie na 
kapitały  

 5.474,0 -5.474,0  0,0 

Wypłata 
dywidendy  

  -230,0  -230,0 

Pozostałe zmiany  5,7 -2,3  3,4 

Stan na 
30.06.2015 r. 

100,0 15.687,8 -311,0 4.483,4 19.960,2 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale 

własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.  
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Tabela 35: Zmiany w kapitale własnym Emitenta w 2015 r. (w tys. PLN) 

 
Kapitał 
akcyjny 

Pozostałe 
kapitały 

Niepodzie-
lony wynik z 
lat ubiegłych 

Wynik 
finansowy 

Kapitały 
razem 

Stan na 01.01.2015 r. 100,0 10.208,1 5.395,2 0,0 15.703,4 

Zmiana polityki rachunkowości: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Stan na 01.01.2015 r. skorygowany 100,0 10.208,1 5.395,2 0,0 15.703,4 

Wynik okresu 0,0 0,0 0,0 7.044,2 7.044,2 

Podział zysku za rok poprzedni 
przeznaczenie na kapitały  

0,0 5.474,0 -5.474,0 0,0 0,0 

Wypłata dywidendy  0,0 0,0 -230,0 0,0 -230,0 

Pozostałe zmiany 0,0 0,0 -9,4 0,0 -9,4 

Stan na 31.12.2015 r. 100,0 15.682,1 -318,1 7.044,2 22.508,2 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale 

własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 

Tabela 36: Zmiany w kapitale własnym Emitenta w 2014 r. (w tys. PLN) 

 
Kapitał 
akcyjny 

Pozostałe 
kapitały 

Niepodzie-
lony wynik z 
lat ubiegłych 

Wynik 
finansowy 

Kapitały 
razem 

Stan na 01.01.2014 r. 80,0 4.028,2 3.814,1 0,0 7.922,3 

Zmiana polityki rachunkowości 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Stan na 01.01.2014 r. skorygowany 80,0 4.028,2 3.814,1 0,0 7.922,3 

Wynik okresu 0,0 0,0 0,0 5.689,2 5.689,2 

Emisja akcji 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

Podział zysku za rok poprzedni 
przeznaczenie na kapitały  

0,0 4.108,0 -4.108,0 0,0 0,0 

Kapitał z emisji akcji powyżej 
wartości nominalnej 

0,0 2.071,9 0,0 0,0 2.071,9 

Stan na 31.12.2014 r. 100,0 10.208,1 -293,9 5.689,2 15.703,4 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 
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 PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 3.12.

Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta został sporządzony na podstawie zbadanych przez 

niezależnego biegłego rewidenta historycznych skonsolidowanych informacji finansowych Emitenta za lata 

2014-2015 oraz danych śródrocznych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku wraz z okresem 

porównywalnym (niezbadanych). 

Historyczne informacje finansowe Emitenta za lata 2014-2015 oraz dane śródroczne za 2016 r. wraz z 

okresem porównywalnym na potrzeby niniejszego Prospektu zostały przekształcone według 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnych z UE.  

Niniejszy rozdział należy analizować łącznie z danymi finansowymi opisywanymi w pkt. 3.11 Prospektu oraz 

innymi informacjami, przedstawionymi w innych częściach Prospektu. 

 Informacje ogólne 3.12.1.

Emitent jest wiodącym producentem przygodowych gier wideo (HOPA). Podstawowym obszarem 

kompetencji Grupy jest produkcja gier, tj. proces opracowywania produktu od etapu stworzenia koncepcji, aż 

do wersji gotowej do sprzedaży oraz wydawanie gier. Grupa oferuje gry wideo na wiele platform 

sprzętowych, w tym na komputery PC i Mac, telefony komórkowe, smartfony, tablety, i inne, które 

dystrybuowane są globalnie przez wszystkich liczących się dystrybutorów. W portfolio Emitenta na datę 

Prospektu znajduje się ponad 40 tytułów. 

  Sytuacja makroekonomiczna 3.12.2.

Na działalność operacyjną Grupy mają wpływ czynniki makroekonomiczne, do których można zaliczyć m.in. 

tempo wzrostu gospodarczego, popyt konsumpcyjny, poziom dochodów, poziom wynagrodzeń, wysokość 

inflacji oraz kształtowanie się polityki fiskalnej oraz monetarnej, a także poziom wydatków inwestycyjnych 

przedsiębiorstw oraz wydatków na rozwój strategii marketingowych i sprzedażowych.  

Pomimo aktualnie pozytywnych tendencji na rynku Emitenta, należy mieć na uwadze, że ewentualne 

pogorszenie światowej koniunktury gospodarczej ma kluczowy wpływ na aktywność i wyniki osiągane przez 

Emitenta oraz na perspektywy rozwoju. 

W otoczeniu Emitenta mogą również nastąpić zmiany w systemie prawnym, w tym dotyczące prowadzenia 

działalności gospodarczej, prawa pracy, podatków, praw konsumenta, ochrony danych osobowych zarówno 

na terenie Polski, jak i na gruncie zagranicznym. Zmiany przepisów mających bezpośredni wpływ na 

funkcjonowanie rynku nowoczesnych technologii informatycznych lub produkcji gier mogą negatywnie 

wpłynąć na wyniki osiągane przez Grupę, poprzez np. wzrost kosztów, zmniejszenie zakładanych marż, 

obowiązek uzyskania nowych pozwoleń bądź obniżenie rentowności. 

Ponadto należy mieć na uwadze, iż branża informatyczna, w tym branża gier, w której Grupa prowadzi 

działalność reaguje dynamicznie na zmiany technologiczne, w tym związane z wykorzystaniem Internetu. 

Emitent musi na bieżąco monitorować i analizować wszelkie zmiany zachodzące na rynku informatycznym, 

aby w odpowiednim momencie podjąć działania mające na celu wdrożenie nowych rozwiązań wpisujących 

się w aktualne trendy. Brak przystosowania swojej działalności do nowych innowacyjnych rozwiązań 

informatycznych lub modyfikacji produkowanych gier przez Grupę mogłoby skutkować obniżeniem popytu na 

oferowane gry i tym samym wpłynąć na obniżenie osiąganych wyników. 

Poza tym działalność operacyjna Emitenta nie podlega szczególnym uregulowaniom na gruncie polityki 

rządowej, gospodarczej, fiskalnej i monetarnej, których zmiana mogłaby być istotna dla Grupy i jego branży.  

 Kluczowe czynniki i ważne trendy mające wpływ na wyniki operacyjne i finansowe  3.12.3.

Kluczowe czynniki i ważne trendy mające wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Grupy w latach 

obrotowych 2014-2015 oraz w I półroczu 2016 r. omówiono poniżej. Zarząd jest zdania, że poniższe czynniki 

i ważne tendencje rynkowe miały istotny wpływ na jej wyniki operacyjne i finansowe w omawianych okresach 

i, o ile nie wskazano inaczej, będą one nadal miały istotny wpływ na jej wyniki operacyjne i finansowe w 

przyszłości:  



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

  

 
    155 

 wzrost skali działalności Grupy (zwiększenie liczby gier w portfolio); 

 rosnąca konkurencja na rynku producentów gier mobilnych; 

 rozszerzenie modelu prowadzonej działalności o kolejne segmenty – prace związane z produkcją gier 

w segmencie free-to-play;  

 rozszerzanie dystrybucji oferowanych gier na kolejne platformy. 

Wzrost skali działalności Grupy (zwiększenie liczby gier w portfolio) 

Realizując strategię, Grupa stopniowo rozwija zakres prowadzonej działalności, w szczególności poprzez 

wydawanie nowych gier oraz rozwój działalności wydawniczej Spółki. 

Produktami oferowanymi przez Grupę są gry wideo na najważniejsze platformy sprzętowe oraz dostępne na 

wszystkich liczących się platformach dystrybucyjnych. Obecnie model biznesowy Grupy opiera się na 

produkcji i wydawaniu gier typu premium oraz free-to-play. W segmencie premium w 2015 r. Emitent 

wyprodukował oraz wydał łącznie 10 gier w porównaniu z 8 produkcjami w roku poprzednim. W I półroczu 

2016 r. Spółka wydała łącznie 9 gier w segmencie premium, w porówaniu z 1 grą w analogicznym okresie 

roku poprzedniego. 

W okresie obejmującym historyczne informacje finansowe zawarte w niniejszym Prospekcie (tj. od 1 stycznia 

2014 r. do 31 grudnia 2015 r.) Zarząd Emitenta odnotował trend wzrostowy w zakresie liczby 

sprzedawanych gier, który był kontynuowany do Daty Prospektu. W 2015 r. w stosunku do 2014 r. przychody 

ze sprzedaży wzrosły o 755,2 tys. PLN, tj. o 4,52%oraz o 13,23% w I półroczu 2016 wobec I półrocza 2015 

r., co było spowodowane m.in. oferowaniem przez Grupę większej liczby gier oraz rosnącym 

zainteresowaniem produktami Grupy wśród graczy. 

W bieżącym roku obrotowym Emitent nie dokonywał zmian w zakresie cen bazowych gier obowiązujących 

w Grupie.  

Rosnąca konkurencja na rynku producentów gier mobilnych 

Grupa jest jednym z czołowych producentów gier HOPA na urządzenia mobilne. Spośród producentów gier, 

Grupę wyróżnia wysoka elastyczność oraz możliwość pełnego dopasowania produktu do potrzeb klienta – 

szeroka gama oferowanych gier. Do najbardziej liczących się krajowych konkurentów Grupy należą: 11 bit 

Studios S.A., Vivid Games S.A., CI Games S.A. oraz CD Projekt S.A., Techland Sp. z o.o., The Farm 51 

S.A., GameDesire Sp. z o.o., People Can Fly Sp. z o.o., Infinite Dreams Inc., QubicGames S.A., Flying Wild 

Hog Sp. z o.o. 

Do największych zagranicznych konkurentów Grupy, z którymi Grupa konkuruje bezpośrednio, należy 

zaliczyć następujące spółki:  

- w segmencie płatnych gier mobilnych (HOPA): Alawar Entertainment, Inc., Five-BN Games, G5 

Entertainment, Big Fish Games, Big Bear Entertainment; 

- w segmencie mobilnych gier F2P (casual - HOG, HOPA): MyTona LLC, G5 Entertainment, Game 

Insight; 

- w segmencie mobilnych gier F2P (Casual Match Game, np. Match-3): Big Fish Games, Playrix, King, 

Seriously, Zynga, GameHouse; 

- w segmencie mobilnych gier F2P (mid-core, hard-core): Big Fish Games, uCool, Gameloft, Snail 

Games USA Inc., LEDO Interactive, NetEase Games. 

Na kształtowanie konkurencji na rynku gier mobilnych ma również wpływ powstawanie nowych gatunków 

gier oraz form grania w gry. Powstawanie nowych gatunków gier oraz form grania zmusza zatem 

producentów do ciągłego rozwoju. Grupa na bieżąco monitoruje światowy rynek gier, obserwuje najnowsze 

trendy i dostosowuje swoją ofertę do aktualnych potrzeb i preferencji graczy. Grupa stara się również 

odnajdować rynkowe nisze. Rynek rozrywki elektronicznej jest rynkiem mocno rozwijającym się, na którym 

dużą rolę odgrywa innowacyjność i pomysłowość oferowanych produktów.  



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

  

 
    156 

Rozszerzenie modelu prowadzonej działalności o kolejne segmenty – prace związane z produkcją 

gier w segmencie free-to-play 

Grupa prowadzi prace zmierzające do dalszego udoskonalania oferowanych produktów oraz rozszerzenia 

liczby gier w portfolio, co pozwala na dywersyfikację ryzyka i dalszą poprawę uzyskiwanych wyników 

finansowych. W okresie objętym historycznymi oraz śródrocznymi sprawozdaniami finansowymi, Emitent 

intensyfikował prace związane z produkcją gier w segmencie free-to-play. Soft-launch pierwszej gry w tym 

segmencie miał miejsce w trzecim kwartale 2016 r. 

Rozszerzanie dystrybucji oferowanych gier na kolejne platformy 

W 2015 r. gry z serii Enigmatis – cz. 1 The Ghosts of Maple Creek oraz kontynuacja The Mists of 

Ravenwood jako pierwsze gry Artifex Mundi zadebiutowały na platformie iOS w Chinach, osiągając bardzo 

dobre wyniki sprzedażowe.  

W II połowie 2015 r. Emitent rozszerzył swoją ofertę o nową platformę – konsolę Xbox One – będąc 

pierwszą firmą na świecie, która wprowadziła gry HOPA na konsole nowej generacji.  

W 2016 r. pojawiła się pierwsza gra na Play Station 4, a także planowane jest wydanie gier na Apple TV 

oraz kolejnych gier na Xbox One, co pozwoli na dalszą dywersyfikację działalności Spółki. 

Grupa systematycznie monitoruje kluczowe czynniki, mające wpływ na działalność operacyjną i wynik 

finansowy Grupy oraz prowadzi działania mające na celu ograniczenie wpływu zidentyfikowanych ryzyk na 

wyniki finansowe Grupy. 

Poza czynnikami opisanymi powyżej oraz pozostałymi informacjami opisanymi w niniejszym rozdziale oraz 

w rozdziale Czynniki ryzyka niniejszego Prospektu, na Datę Prospektu Grupa nie identyfikuje jakichkolwiek 

tendencji, niepewności, żądań, zobowiązań czy zdarzeń, które z dużym prawdopodobieństwem mogłyby 

istotnie wpłynąć na perspektywy rozwoju Grupy w bieżącym roku obrotowym. Zdaniem Grupy nie wystąpiły 

zdarzenia nadzwyczajne lub sporadyczne, które miałyby istotny wpływ na wyniki działalności 

operacyjnej Grupy. 

W opinii Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do Daty Prospektu nie wystąpiły znaczące zmiany 

tendencji w produkcji, sprzedaży oraz kosztach i cenach sprzedaży oraz w ogólnej sytuacji finansowej lub 

pozycji handlowej Grupy. 

 Omówienie wybranych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz 3.12.4.

sprawozdania z całkowitych dochodów 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, Grupa wykazała się dobrą sytuacją finansową 

wyrażoną zarówno w aspekcie rentowności biznesu, jak również płynności finansowej. W poniższej tabeli 

zostały zaprezentowane główne pozycje rachunku zysków i strat uzupełnione o inne dodatkowe informacje 

nieujęte w rachunku zysków i strat. Omówienie okresu sześciu miesięcy zakończonego w dniu 30 

czerwca 2016 r. 

Tabela 37: Skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta w I półroczu 2015 i 2016 r. (w tys. PLN) 

 Od 1 stycznia do 30 czerwca 

 
2015 2016 

Zmiana 
2016/2015 

Działalność kontynuowana (w tys. PLN) (niezbadane) (%) 

Przychody 9.366,4 10.606,0 13,23 

Koszt własny sprzedaży 1.860,1 4.315,4 132,00 

Wynik brutto ze sprzedaży 7.506,3 6.290,6 -16,20 

Koszty ogólnego zarządu 1.233,1 1.421,6 15,29 

Wynik netto ze sprzedaży 6.273,2 4.869,0 -22,38 
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Pozostałe przychody operacyjne 20,4 20,7 1,57 

Pozostałe koszty operacyjne 401,4 554,6 38,15 

Wynik operacyjny 5.892,2 4.335,1 -26,43 

Przychody finansowe 25,4 66,9 164,07 

Koszty finansowe 332,5 119,1 -64,18 

Wynik przed opodatkowaniem 5.585,0 4.282,9 -23,31 

Podatek dochodowy 1.101,7 952,4 -13,55 

Wynik netto z działalności kontynuowanej 4.483,4 3.330,5 -19,65 

Działalność zaniechana 0,0 0,0 0,0 

Wynik netto z działalności zaniechanej 0,0 0,0 0,0 

Wynik netto 4.483,4 3.330,5 -25,71 

Inne całkowite dochody 0,0 0,0 0,0 

Całkowite dochody ogółem 4.483,4 3.330,5 -25,71 

Całkowite dochody ogółem, przypadające na:    

Jednostkę dominującą 4.483,4 3.330,5 -,25,71 

Udziały niedające kontroli 0,0 0,0 0,0 

Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający na 
akcjonariuszy jednostki dominującej (PLN) 

0,45 0,33 -25,71 

Zwykły 0,45 0,33 -25,71 

Rozwodniony 0,45 0,33 -25,71 
Źródło: Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2016 r. wyniosły 10.606,0 tys. PLN, co oznacza wzrost o 13,23% 

(1.239,6 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 9.366,4 tys. PLN w analogicznym okresie 2015 r., co było 

spowodowane przede wszystkim zwiększeniem liczby gier w portfolio Spółki i rozpoczęciem ich sprzedaży 

(wydanie 9 gier w I półroczu 2016 r. versus 1 gra w I półroczu 2015 r.). 

Koszty działalności operacyjnej (koszt własny sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu) w okresie od 1 

stycznia do 30 czerwca 2016 r. wyniosły 5.737,0 tys. PLN, co oznacza wzrost o 85,47% w porównaniu z 

okresem zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 r.  

Wzrost kosztów był związany przede wszystkim ze wzrostem kosztów amortyzacji gier (rozliczanej 

proporcjonalnie do wartości przychodów ze sprzedaży z danej gry w okresie zgodnie ze współczynnikiem 

1:1), wynikający z rozpoczęcia sprzedaży gier nowowydanych (9 wydanych gier w I półroczu 2016 r. wobec 

1 wydanej gry w I półroczu 2015 r.). Amortyzacja gier premium wyniosła w I półroczu 2016 r. 2.940,3 tys. 

PLN wobec 1.501,3 tys. PLN w analogicznym okresie 2015 r. Zwiększeniu uległy również koszty tantiem, 

czyli płatności na rzecz twórców gier, uzależnione od wyników sprzedażowych gry. Z uwagi na zwiększone 

portfolio gier Emitenta w 2016 r. oraz model produkcji gier w oparciu o zewnętrzne studia deweloperskie, 

koszt tantiem uległ zwiększeniu z 266,6 tys. PLN w I półroczu 2015 r. do 1.146,7 tys. PLN w I półroczu 2016 

r.  
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Tabela 38: Podział kosztów za okresy od 01.01.2015 do 30.06.2015 r. i od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.  (w tys. 
PLN) 

 Od 1 stycznia do 30 czerwca  

2015 2016 
Zmiana 

2016/2015 

 (w tys. PLN) (niezbadane) (%) 

Koszty według rodzaju 7.833,3 8.594,5 9,72 

Aktywowane koszty gier -4.762,0 -2.695,8 -49,67 

Zmiana pozostałych aktywowanych kosztów 21,9 -161,7 - 

Koszty wykazane w rachunku zysków i strat 3.093,2 5.737,0 85,47 
Źródło: Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Tabela 39: Koszty według rodzaju za lata zakończone w dniu 30 czerwca 2015 r. i 30 czerwca 2016 r. (w tys. PLN) 

 Od 1 stycznia do 30 czerwca  

2015 2016 
Zmiana 

2016/2015 

 (w tys. PLN) (niezbadane) (%) 

Tantiemy 266,6 1.146,7 330,06 

Amortyzacja gier free-to-play 0,0 0,0 0,00 

Amortyzacja gier premium 1.501,3 2.940,3 95,85 

Marketing 612,1 698,4 14,10 

Zarząd 592,2 825.9 39,46 

Aktywowane koszty gier w okresie 4.762,0 2.695.8 -43,39 

Pozostałe 99,1 287.4 190,16 

Razem koszty według rodzaju 7.833,3 8.594,5 9,72 

Źródło: Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Aktywowane koszty gier były w I półroczu 2015 r. zdecydowanie wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r., 

co jest związane z produkcją znacznej liczby gier w tym okresie, a tym samym z ponoszonymi kosztami, 

które nie są odnoszone bezpośrednio w wynik do momentu rozpoczęcia sprzedaży danej gry. W I półroczu 

2016 r. koszty te wyniosły 2.695,8 tys. PLN wobec 4.762,0 tys. PLN w 2015 r. Aktywowane koszty  gier w 

okresie do momentu ukończenia gry księgowane są po stronie aktywów bilansu jako wzrost pozycji 

aktywowane koszty gier. Ze względu na fakt, że nie stanowią one kosztu okresu, prezentowane są 

jednocześnie w rachunku zysków i strat ze znakiem minus.  

Aktywowane koszty gier składają się z kosztów bezpośrednich tj. faktury od podwykonawców, 

wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia oraz z kosztów pośrednich tj. czynsz, energia, woda, gaz, 

subskrypcje, wyposażenie i sprzęt, 80% amortyzacji, leasingi oraz wynagrodzenia i narzuty na 

wynagrodzenia. Koszty pośrednie przypisywane są narzutem proporcjonalnie do wysokości kosztów 

bezpośrednich. 

W przypadku gier premium, rozliczanie aktywowanych kosztów gier w koszty okresu (Amortyzacja gier 

premium), następuje poprzez dokonywanie odpisów proporcjonalnych do wartości ich sprzedaży w okresie 

(zgodnie ze współczynnikiem 1:1).  

Aktywowane koszty dotyczące gier free-to-play, ze względu na odmienną specyfikę czerpania z nich 

korzyści ekonomicznych, rozliczane są w koszty okresu (Amortyzacja gier free-to-play) poprzez liniowe 

odpisy oparte na oszacowanym przez Grupę okresie ekonomicznej użyteczności ustalanym indywidualnie 

dla każdego projektu. Grupa dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji 
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przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności gier free-to-play a konsekwencje zmian tych szacunków 

uwzględnia w kolejnych latach obrotowych (prospektywnie). Na dzień bilansowy Grupa oszacowała okres 

ekonomicznej użyteczności gier free-to-play na 3 lata. 

Tabela 40: Aktywowane koszty gier komputerowych w dniu 30 czerwca 2015 r. i 30 czerwca 2016 r. (w tys. PLN) 

 Na dzień 30 czerwca 

2015 2016 

 (w tys. PLN) (niezbadane) 

Gry premium 3.818,3 6.681,4 

Gry w trakcie produkcji 3.454,8 3.907,1 

Gry gotowe 828,9 3.231,5 

Odpisy aktualizujące -465,4 -457,2 

Gry free-to-play 9.986,4 14.580,8 

Gry w trakcie produkcji 9.986,4 14.580,8 

Gry gotowe 0,0 0,0 

Odpisy aktualizujące 0,0 0,0 

Razem 13.804,7 21.262,2 

Źródło: Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Ujęcie księgowe procesu produkcji gier dzieli się na dwie fazy: gry w trakcie produkcji oraz gry gotowe. 

Pozycja gry w trakcie produkcji obejmuje koszty wytworzenia gier jeszcze niezakończonych. Wycena w 

księgach oparta jest o koszt wytworzenia, który obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z 

danym projektem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z danym projektem. W momencie 

zakończenia etapu dewelopmentu danego projektu (tzw. hard launch) następuje przeksięgowanie nakładów 

z pozycji gry w trakcie produkcji na pozycję gry gotowe. Od tego momentu rozpoczyna się amortyzacja gier. 

Sposób ujmowania i wyceny pozycji gry gotowe zależy od rodzaju wyprodukowanej gry. Grupa kwalifikuje 

wyprodukowane gry do dwóch grup: gry premium oraz gry free-to-play. 

Niezależnie od rodzaju gier Grupa dokonuje również weryfikacji wartości gier pod kątem trwałej utraty 

wartości. Następuje to wówczas, kiedy Grupa nabierze dostatecznej pewności, że dany składnik aktywów 

nie przyniesie w przyszłości oczekiwanych korzyści ekonomicznych. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się 

w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość 

odzyskiwalną. Grupa dokonuje testów na utratę wartości na koniec każdego kwartału. 

Pozostałe przychody operacyjne 

Tabela 41: Pozostałe przychody za okresy od 01.01.2015 do 30.06.2015 r. i od 01.01.2016 do 30.06.2016 r. (w tys. 
PLN) 

 Od 1 stycznia do 30 czerwca  

2015 2016 
Zmiana 

2016/2015 

 (w tys. PLN) (niezbadane) (%) 

Pozostałe przychody operacyjne    

Inne przychody operacyjne 20,4 20,7 1,57 

Pozostałe przychody operacyjne, razem 20,4 20,7 1,57 
Źródło: Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 
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Na pozostałe przychody operacyjne, zgodnie z Notą 27 Śródrocznego Sprawozdania Finansowego zarówno 

w I półroczu 2015 r., jak i w I półroczu 2016 r., składały się inne przychody operacyjne, obejmujące 

nadwyżkę pomiędzy przychodami z tytułu rozwiązania rezerw, a kosztami zawiązania rezerw z tytułu 

aktualizacji aktywów niefinansowych. Wysokość pozostałych przychodów operacyjnych w poszczególnych 

latach kształtowała się na bardzo niskim poziomie. 

Pozostałe koszty operacyjne 

Tabela 42: Pozostałe koszty za okresy od 01.01.2015 do 30.06.2015 r. i od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.  (w tys. 

PLN) 

 Od 1 stycznia do 30 czerwca  

2015 2016 
Zmiana 

2016/2015 

 
(w tys. PLN) (niezbadane) (%) 

Pozostałe koszty operacyjne 
   

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
0,0 0,0 0,0 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 
0,0 109,4 100,0 

Inne koszty operacyjne 
330,6 445,2 34,7 

Odpis wartości firmy 
70,8 0,0 -100,0 

Pozostałe koszty operacyjne, razem 
401,4 554,6 38,2 

Źródło: Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Na pozostałe koszty, zgodnie z Notą 28 Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego na 

dzień 30 czerwca 2016 r., składały się inne koszty operacyjne oraz aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych.  

Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu 2016 r. wyniosły 554,6 tys. PLN, co oznacza wzrost o 38,17% w 

porównaniu z kwotą 401,4 tys. PLN w I półroczu 2015 r. Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych w I 

półroczu 2016 względem adekwatnego okresu roku 2015 spowodowany był poniesieniem kosztów 

zaniechania kontynuacji dwóch projektów – Gardens Inc.4 oraz Black King (Reaktywacja). Na wzrost 

pozostałych kosztów wpłynął również  wzrost refakturowanych kosztów najmu. 

Przychody finansowe / koszty finansowe 

Tabela 43: Przychody finansowe za okresy od 01.01.2015 do 30.06.2015 r. i od 01.01.2016 do 30.06.2016 r. (w tys. 
PLN) 

 Od 1 stycznia do 30 czerwca  

 
2015 2016 

Zmiana 
2016/2015 

 (w tys. PLN) (niezbadane) (%) 

Przychody finansowe    

Odsetki  24,4 1,8 -92,6 

Aktualizacja wartości inwestycji 0,0 63,5 100,0 

Inne  1,0 1,6 60,0 

Przychody finansowe, razem 25,4 66,9 164,1 
Źródło: Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Na przychody finansowe w I półroczu 2016 r. składały się odsetki, aktualizacja wartości inwestycji oraz inne 

przychody finansowe. 
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Przychody finansowe w I półroczu 2016 r. wyniosły 66,9 tys.PLN, co oznacza wzrost o 164,07% w 

porównaniu z kwotą 25,4 tys. PLN za I półrocze 2015 r. Wzrost przychodów finansowych w I półroczu 2016 

r. był spowodowany ujęciem w przychodach finansowych wyceny kontraktu forward.  

 

Tabela 44: Koszty finansowe za lata zakończone w dniu 30 czerwca 2015 r. i 30 czerwca 2016r. (w tys. PLN) 

 Od 1 stycznia do 30 czerwca  

 2015 2016 Zmiana 

 (w tys. PLN) (niezbadane) (%) 

Koszty finansowe    

Odsetki 3,7 4,3 16,22 

Aktualizacja wartości inwestycji  45,0 5,1 -88,67 

Inne  283,8 109,7 -61,35 

Koszty finansowe, razem 332,5 119,1 64,18 
Źródło: Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Na koszty finansowe w I półroczu 2016 r. oraz I półroczu 2015 r. składały się odsetki, aktualizacja wartości 

inwestycji oraz inne koszty finansowe.  

Koszty finansowe w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. wyniosły łącznie 119,1 tys. PLN, co 

oznacza spadek o 64,18% (213,4 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 332,5 tys. PLN w analogicznym okresie 

2015 r. Spadek spowodowany był obniżeniem kosztów związanych głównie z różnicami kursowymi. 

Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy zarówno w I półroczu 2016 r., jak i 2015 r. składał się z części odroczonej i bieżącej. 

Tabela 45: Podatek dochodowy za lata zakończone w dniu 30 czerwca 2015 r. i 30 czerwca 2016 r. (w tys. PLN) 

 Od 1 stycznia do 30 czerwca  

 2015 2016 Zmiana 2016/2015 

  (w tys. PLN) (niezbadane)  (%) 

Podatek bieżący 883,4 709,7 -19,66 

Podatek odroczony 218,3 242,7 11,18 

Podatek dochodowy 1.101,7 952,4 -13,55 
Źródło: Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

W I półroczu 2016 r. Grupa wykazała obciążenie podatkowe w postaci podatku bieżącego, jak i odroczonego 

łącznie w wysokości 952,4 tys. PLN, co oznacza spadek o 13,55% (149,3 tys. PLN) w porównaniu z 

całkowitym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 1.101,7 tys. PLN na dzień 30 czerwca 2015 r. 

Zysk (strata) netto roku obrotowego 

W wyniku opisanych powyżej czynników zysk netto Grupy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. 

wyniósł 3.330,5 tys. PLN, co oznacza spadek o 25,71% (1.152,9 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 4.483,4 

tys. PLN w analogicznym okresie 2015 r. Wprowadzanie do sprzedaży relatywnie więcej nowych produktów 

(9 gier), które dopiero rozpoczęły swoją amortyzację w porównaniu z 1 grą, która zaczęła być sprzedawana 

w I półroczu roku 2015, skutkowały wzrostem kosztów operacyjnych, co z kolei wpłynęło na spadek zysku 

netto z działalności Grupy. 

W okresie objętym Śródrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym nie wystąpiły czynniki 

szczególne, które miałyby wpływ na wyniki w badanym okresie (w szczególności wpływ, który nie może być 

ujęty liczbowo). W Śródrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym nie wystąpiły istotne pozycje 
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jednorazowe. W okresie objętym Śródrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym nie miały 

miejsca żadne inne wypłaty na rzecz akcjonariuszy, za wyjątkiem opisanych w rozdziale Transakcje z 

podmiotami powiązanymi, punkt Transakcje z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej. W związku z brakiem 

czynników szczególnych należy uznać poszczególne składniki zysków i przepływów pieniężnych za 

powtarzalne, przy uwzględnieniu wzrostu skali działalności Grupy. 

Omówienie lat zakończonych w dniu 31 grudnia 2014 i 2015 r. 

Tabela 46: Skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta w latach 2014 i 2015 (w tys. PLN) 

 Od 1 stycznia do 31 grudnia 

 
2014 2015 

Zmiana 
2015/2014 

Działalność kontynuowana (w tys. PLN) (zbadane) (%) 

Przychody 16.725,3 17.480,5 4,52 

Koszt własny sprzedaży 6.156,6 4.927,9 -19,96 

Wynik brutto ze sprzedaży 10.568,7 12.552,6 18,77 

Koszty ogólnego zarządu 2.312,4 2.568,1 11,06 

Wynik netto ze sprzedaży 8.256,3 9.984,5 20,93 

Pozostałe przychody operacyjne 4,9 5,1 3,14 

Pozostałe koszty operacyjne 668,4 534,2 -20,09 

Wynik operacyjny 7.592,8 9.455,4 24,53 

Przychody finansowe 22,4 46,1 105,87 

Koszty finansowe 502,0 593,1 18,17 

Wynik przed opodatkowaniem 7.113,2 8.908,4 25,24 

Podatek dochodowy 1.424,0 1.864,2 30,91 

Wynik netto z działalności kontynuowanej 5.689,2 7. 044,2 23,82 

Działalność zaniechana 0,0 0,0 0,00 

Wynik netto z działalności zaniechanej 0,0 0,0 0,00 

Wynik netto 5.689,2 7.044,2 23,82 

Inne całkowite dochody 0,0 0,0 0,00 

Całkowite dochody ogółem 5.689,2 7.044,2 23,82 

Całkowite dochody ogółem, przypadające na:    

Jednostkę dominującą 5.689,2 7.044,2 23,82 

Udziały niedające kontroli 0,0 0,0 0,00 

Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający na 
akcjonariuszy jednostki dominującej (PLN) 

0,57 0,70 22,81 

Zwykły 0,57 0,70 22,81 

Rozwodniony 0,57 0,70 22,81 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Przychody ze sprzedaży za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r. wyniosły 17.480,5 tys. PLN, co 

oznacza wzrost o 4,5% (755,2 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 16.725,3 tys. PLN za rok zakończony w dniu 

31 grudnia 2014 r., co było spowodowane przede wszystkim zwiększeniem liczby gier w portfolio Spółki oraz 

wzrostem popularności oferowanych tytułów wśród graczy. 
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Koszty działalności operacyjnej (koszt własny sprzedaży oraz koszt ogólnego zarządu) za rok obrotowy 

zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r. wyniosły 7.496,0 tys. PLN, co oznacza spadek o 11,5% w porównaniu 

z rokiem zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r. Spadek kosztów był związany przede wszystkim ze 

spadkiem kosztów własnych sprzedaży, co wynika bezpośrednio ze sprzedaży gier, które we 

wcześniejszych latach zostały w pełni zamortyzowane (w analizowanym okresie generowały tylko 

przychody). 

Tabela 47: Podział kosztów za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2015 r. (w tys. PLN) 

 Od 1 stycznia do 31 grudnia  

2014 2015 
Zmiana 

2015/2014 

 (w tys. PLN) (zbadane) (%) 

Koszty według rodzaju 11.649,0 17.126,5 47,02 

Aktywowane koszty gier 2.858,1 9.523,6 233,21 

Pozostałe aktywowane koszty 322,0 106,9 -66,79 

Koszty wykazane w rachunku zysków i strat 8.468,9 7.495,9 -11,49 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Wzrost aktywowanych kosztów gier w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wynika z ponoszonych nakładów 

(kosztów wytworzenia) gier jeszcze niezakończonych, w szczególności związanych z produkcją gier free-to-

play. W 2015 r. koszty te wyniosły blisko 9.524 tys. PLN wobec 2.858 tys. PLN w 2014 r. Aktywowane koszty 

dewelopmentu gier w okresie do momentu ukończenia gry księgowane są po stronie aktywów bilansu jako 

wzrost pozycji Aktywowane koszty gier komputerowych. Ze względu na fakt, że nie stanowią one kosztu 

okresu, prezentowane są jednocześnie w rachunku zysków i strat ze znakiem minus. 

Pozycja aktywowane koszty dewelopmentu gier w okresie obejmuje koszty poniesione na nieukończone gry, 

które są składnikiem aktywów sprawozdania z sytuacji finansowej i nie zostały rozliczone w poczet wyniku 

finansowego bieżącego okresu.  

Aktywowane koszty dewelopmentu gier składają się z kosztów bezpośrednich tj. faktury od 

podwykonawców, wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia oraz z kosztów pośrednich tj. czynsz, energia, 

woda, gaz, subskrypcje, wyposażenie i sprzęt, 80% amortyzacji, leasingi oraz wynagrodzenia i narzuty na 

wynagrodzenia. Koszty pośrednie przypisywane są narzutem proporcjonalnie do wysokości kosztów 

bezpośrednich. 

W przypadku gier premium, rozliczanie aktywowanych kosztów gier w koszty okresu (Amortyzacja gier 

premium), następuje poprzez dokonywanie odpisów proporcjonalnych do wartości ich sprzedaży w okresie 

(zgodnie ze współczynnikiem 1:1).  

Aktywowane koszty dotyczące gier free-to-play, ze względu na odmienną specyfikę czerpania z nich 

korzyści ekonomicznych, rozliczane są w koszty okresu (Amortyzacja gier free-to-play) poprzez liniowe 

odpisy oparte na oszacowanym przez Grupę okresie ekonomicznej użyteczności ustalanym indywidualnie 

dla każdego projektu. Grupa dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji 

przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności gier free-to-play a konsekwencje zmian tych szacunków 

uwzględnia w kolejnych latach obrotowych (prospektywnie). Na dzień bilansowy Grupa oszacowała okres 

ekonomicznej użyteczności gier free-to-play na 3 lata. 
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Tabela 48: Aktywowane koszty gier komputerowych w dniu 31 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2015 r. (w tys. PLN) 

 Na dzień 31 grudnia 

2014 2015 

 (w tys. PLN) (zbadane) 

Gry premium 2.346,51 6.001,83 

Gry w trakcie produkcji 803,92 5.167,27 

Gry gotowe 2.026,01 1.294,67 

Odpisy aktualizujące -483,42 -460,11 

Gry free-to-play 6.696,22 12.564,52 

Gry w trakcie produkcji 6.696,22 12.564,52 

Gry gotowe 0,00 0,00 

Odpisy aktualizujące 0,00 0,00 

Razem 9.042,74 18.566,35 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Ujęcie księgowe procesu produkcji gier dzieli się na dwie fazy: Gry w trakcie produkcji oraz Gry gotowe. 

Pozycja Gry w trakcie produkcji obejmuje koszty wytworzenia gier jeszcze niezakończonych. Wycena w 

księgach oparta jest o koszt wytworzenia, który obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z 

danym projektem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z danym projektem. W momencie 

zakończenia etapu dewelopmentu danego projektu (tzw. hard launch) następuje przeksięgowanie nakładów 

z pozycji Gry w trakcie produkcji na pozycję Gry gotowe. Od tego momentu rozpoczyna się amortyzacja gier. 

Sposób ujmowania i wyceny pozycji Gry gotowe zależy od rodzaju wyprodukowanej gry. Grupa kwalifikuje 

wyprodukowane gry do dwóch grup: Gry premium oraz Gry free-to-play. 

Niezależnie od rodzaju gier Grupa dokonuje również weryfikacji wartości gier pod kątem trwałej utraty 

wartości. Następuje to wówczas, kiedy Grupa nabierze dostatecznej pewności, że dany składnik aktywów 

nie przyniesie w przyszłości oczekiwanych korzyści ekonomicznych. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się 

w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość 

odzyskiwalną. Grupa dokonuje testów na utratę wartości na koniec każdego kwartału. 

Tabela 49: Koszty według rodzaju za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2015 r. (w tys. PLN) 

 Od 1 stycznia do 31 grudnia  

2014 2015 
Zmiana 

2015/2014 

 (w tys. PLN) (zbadane) (%) 

Tantiemy 195,4 1.054,7 439,8 

Amortyzacja gier free-to-play 0 0  

Amortyzacja gier premium 6.155,2 3.635,9 -40,9 

Marketing 972,9 1.178,5 21,1 

Zarząd 1.378,2 1.394,7 1,2 

Aktywowane koszty dewelopmentu gier w okresie 2.858,1 9.523,6 233,2 

Pozostałe 89,2 339,0 279,9 

Razem koszty według rodzaju 11.649,0 17.126,5 47,0 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 
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Poza Aktywowanymi kosztami dewelopmentu gier w okresie, istotną pozycję zajmują również koszty 

marketingu, obejmujące koszty PR pod kątem klientów i pośredników oraz koszty akwizycji użytkowników. 

Koszty akwizycji użytkowników w roku obrotowym 2015 nie wystąpiły. Rozpoczęcie sprzedaży gier typu free-

to-play będzie wiązało się z poniesieniem tych kosztów. 

Koszty tantiem to z kolei płatności na rzecz twórców gier, uzależnione od wyników sprzedażowych gry, 

określone jako procent przychodów ze sprzedaży z danej gry. Z uwagi na zwiększone portfolio gier spółki w 

2015 r. oraz wzrost liczby gier wyprodukowanych przez zewnętrzne studia deweloperskie, koszt tantiem 

uległ zwiększeniu z 195,4 tys. PLN w 2014 r. do 1.054,7 tys. PLN w 2015 r. 
 

Pozostałe przychody operacyjne 

Na pozostałe przychody operacyjne, zgodnie z Notą 27. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 

zarówno w 2014 r., jak i w 2015 r., składały się inne przychody operacyjne. Wysokość pozostałych 

przychodów operacyjnych w poszczególnych latach kształtowała się na bardzo niskim poziomie. 

Tabela 50: Pozostałe przychody za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2015 r. (w tys. PLN) 

 Od 1 stycznia do 31 grudnia  

2014 2015 
Zmiana 

2015/2014 

 (w tys. PLN) (zbadane) (%) 

Pozostałe przychody operacyjne 4,9 5,1 3,14 

Inne przychody operacyjne 4,9 5,1 3,14 

Pozostałe przychody operacyjne, razem 4,9 5,1 3,14 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Pozostałe koszty operacyjne 

Na pozostałe koszty, zgodnie z Notą 28 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego na dzień 31 grudnia 

2015 r., składały się inne koszty operacyjne, odpis wartości firmy oraz aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych.  

Tabela 51: Pozostałe koszty za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2015 r. (w tys. PLN) 

 Od 1 stycznia do 31 grudnia  

2014 2015 
Zmiana 

2015/2014 

 
(w tys. PLN) (zbadane) (%) 

Pozostałe koszty operacyjne 
668,5 534,2 -20,09 

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
106,5 0,0 -100,0 

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 
300,7 18,5 -93,86 

3. Inne koszty operacyjne 
115,3 374,2 224,49 

4. Odpis wartości firmy 
146,0 141,5 -3,03 

Pozostałe koszty operacyjne, razem 
668,5 534,2 -20,09 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Pozostałe koszty operacyjne za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. wyniosły 534,2 tys. PLN, co oznacza 

spadek o 20,1% w porównaniu z kwotą 668,5 tys. PLN za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Spadek 

pozostałych kosztów operacyjnych w roku 2015 względem roku 2014 spowodowany był niewykazaniem 

straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych oraz wykazaniem mniejszego odpisu z tytułu trwałej utraty 

wartości aktywów niefinansowych. 
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Przychody finansowe / koszty finansowe 

Na przychody finansowe za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2015 r. składały się 

odsetki oraz inne przychody finansowe. 

Tabela 52: Przychody finansowe za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2015 r. (w tys. PLN) 

 Od 1 stycznia do 31 grudnia  

 
2014 2015 

Zmiana 
2015/2014 

 (w tys. PLN) (zbadane) (%) 

Przychody finansowe 22,4 46,1 105,87 

Odsetki  22,4 42,9 91,51 

Inne  0,0 3,2 100,0 

Przychody finansowe, razem 22,4 46,1 105,87 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Przychody finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. wyniosły 46,1 tys.PLN, co oznacza wzrost o 

105,9% w porównaniu z kwotą 22,4 tys. PLN za rok zakończony 31 grudnia 2014r. Wzrost przychodów 

finansowych w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. był spowodowany przede wszystkim wzrostem 

przychodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Spółki. 

Na koszty finansowe za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2015 r. składały się odsetki, 

aktualizacja wartości inwestycji oraz inne koszty finansowe.  

Tabela 53: Koszty finansowe za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2015 r. (w tys. PLN) 

 Od 1 stycznia do 31 grudnia  

 
2014 2015 

Zmiana 
2015/2014 

 (w tys. PLN) (zbadane) (%) 

Koszty finansowe 501,9 593,1 18,17 

Odsetki 21,5 12,5 -41,78 

Aktualizacja wartości inwestycji  344,8 -84,7 -124,57 

Inne  135,6 665,3 390,43 

Koszty finansowe, razem 501,9 593,1 18,17 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Koszty finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. wyniosły łącznie 593,1 tys. PLN, co oznacza wzrost 

o 18,2% (91,2 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 501,9 tys. PLN za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Wzrost 

spowodowany był wzrostem wartości innych kosztów finansowych, na które składają się różnice kursowe. 

Wzrost różnic kursowych spowodowany był wzrostem sprzedaży, realizowanej głównie za granicą. 

Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2015 r. składał się z części 

odroczonej i bieżącej. 

Tabela 54: Podatek dochodowy za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2015 r. (w tys. PLN) 

 Od 1 stycznia do 31 grudnia  

 2014 2015 Zmiana 2015/2014 

  (w tys. PLN) (zbadane)  (%) 

Podatek bieżący 1.433,5 1.956,5 36,48 
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Podatek odroczony -9,5 -92,4 867,95 

Podatek dochodowy 1.424,0 1.864,1 30,91 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. Grupa wykazała obciążenie podatkowe w postaci podatku bieżącego, 

jak i odroczonego łącznie w wysokości 1.864,1 tys. PLN, co oznacza wzrost o 30,9% (440,1 tys. PLN) 

w porównaniu z całkowitym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 1.424,0 tys. PLN na dzień 31 grudnia 

2014 r. Wzrost wysokości bieżącego podatku dochodowego z poziomu 1.433,5 tys. PLN za rok zakończony 

31 grudnia 2014 r. do poziomu 1.956,5 tys. PLN za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. był spowodowany 

wzrostem poziomu sprzedaży. 

Zysk (strata) netto roku obrotowego 

W wyniku opisanych powyżej czynników zysk netto Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. wyniósł 

7.044,2 tys. PLN, co oznacza wzrost o 23,8% (1.355,0 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 5.689,2 tys. PLN za 

rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Systematyczny wzrost wolumenu sprzedaży Grupy oraz wprowadzanie 

do sprzedaży nowych produktów, skutkowały znaczącym wzrostem zysku netto z działalności Grupy 

w latach obrotowych objętych Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi. 

Alternatywny Pomiar Wyników 

Grupa w procesie oceny bieżącej działalności posługuje się również Alternatywnym Pomiarem Wyników 

w rozumieniu wytycznych ESMA. 

Za alternatywny pomiar wyników Grupa uznaje pomiar finansowy historycznej lub przyszłej efektywności 

finansowej, sytuacji finansowej lub przepływów pieniężnych, inny niż pomiar finansowy zdefiniowany lub 

określony w mających zastosowanie ramach sprawozdawczości finansowej. 

Za Alternatywny Pomiar Wyników Grupa uznaje wartość EBITDA oraz Wynik operacyjny. W ocenie Spółki, 

wskaźniki te mogą być istotne dla Inwestorów, ponieważ stanowią wyznacznik pozycji i wyników 

finansowych działalności Grupy, a także jej zdolności do finansowania wydatków, zaciągania oraz obsługi 

zobowiązań. 

Wynik EBITDA, równy jest sumie wartości zysku operacyjnego za dany okres obrachunkowy i amortyzacji 

tego okresu. Wynik Operacyjny to różnica pomiędzy przychodami, a kosztami własnymi sprzedaży, kosztami 

ogólnego zarządu oraz różnicą pomiędzy pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi. 

EBITDA oraz Wynik operacyjny zostały obliczone na podstawie danych znajdujących się w 

Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. przedstawia 

artość EBITDA oraz Wyniku operacyjnego w latach 2014 i 2015 oraz za I półrocze 2016 i 2015 r. 

(porównywalność danych została zachowana). 

Tabela 55: Skonsolidowany wynik EBITDA Emitenta w latach 2014 i 2015 (w tys. PLN) 

 
Od 1 stycznia do 31 grudnia Od 1 stycznia do 30 czerwca 

 2014 2015 2015 2016 

 (w tys. PLN) (zbadane) (w tys. PLN) (niezbadane) 

Wynik operacyjny 7.592,8 9.475,4 5.892,2 4.335,1 

Amortyzacja 424,7 429,0 207,9 200,6 

EBITDA 8.017,5 9.904,4 6.100,1 4.535,7 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

W I półroczu 2016 r. EBITDA Grupy wyniosła 4.535,7 tys. PLN, co oznacza spadek o ponad 25% w 

stosunku do 2015 r. Wynik operacyjny w I półroczu 2016 r. ukształtował się na poziomie 4.335,1 tys. PLN i 

spadł o 26,43% w porównaniu z I półroczem 2015 r. Spadek wartości EBITDA spowodowany jest 

wprowadzaniem do sprzedaży relatywnie więcej nowych produktów (9 gier) w I półroczu 2016 r., które 

dopiero rozpoczęły swoją amortyzację w porównaniu z 1 grą, która zaczęła być sprzedawana w I półroczu 
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roku 2015, co skutkowało wzrostem kosztów operacyjnych i w konsekwencji wpłynęło na spadek wyniku 

operacyjnego oraz EBITDA z działalności Grupy. 

W 2015 r. EBITDA Grupy wyniosła 9.904,4 tys. PLN, co oznacza wzrost o ponad 23% w stosunku do 2014 r. 

Wynik operacyjny w 2015 r. ukształtował się na poziomie 9.475,4 tys. PLN i wzrósł o 24,5% w porównaniu z 

2014 r.  

 Zasoby kapitałowe 3.12.5.

Analiza zasobów kapitałowych Emitenta została sporządzona w oparciu o zbadane przez niezależnego 

biegłego rewidenta skonsolidowane historyczne informacje finansowe Emitenta za lata 2014-2015 oraz dane 

śródroczne za I półrocze 2016 r. wraz z okresem porównywalnym 2015 r. 

Historyczne informacje finansowe Emitenta za lata 2014-2015 na potrzeby niniejszego Prospektu zostały 

przekształcone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnych z UE. 

Niniejszy rozdział należy analizować łącznie z danymi finansowymi opisywanymi w pkt. 3.11, 3.12.4 oraz 

3.12.7 Prospektu oraz innymi informacjami, przedstawionymi w innych częściach Prospektu.  

Płynność i zasoby kapitałowe 

Jak wskazano w rozdziale Kapitalizacja i zadłużenie, podrozdział Oświadczenie o kapitale obrotowym, 

Grupa posiada wystarczający kapitał obrotowy w stosunku do jej obecnych potrzeb, tzn. na najbliższe 

dwanaście miesięcy od Daty Prospektu. 

Grupa wykorzystuje środki pieniężne przede wszystkim na finansowanie działalności operacyjnej, tj. 

produkcję gier, pokrycie nakładów inwestycyjnych oraz na spłatę wymagalnych zobowiązań. 

Historycznie, głównymi źródłami zapewnienia płynności finansowej Grupy były zyski z działalności 

operacyjnej. 

Nie występują ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć 

bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność Emitenta. 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące źródeł kapitału Grupy. 

Tabela 56: Kapitały własne Emitenta za okres zakończony w dniu 31 grudnia 2014 r.,31 grudnia 2015 r. oraz 30 
czerwca 2016 r. (w tys. PLN) 

 Na dzień 31 grudnia Na dzień 30 czerwca 

 2014 2015 2016 

  (w tys. PLN) (zbadane) (w tys. PLN) (niezbadane) 

Kapitał podstawowy 100,0 100,0 100,0 

Pozostałe kapitały 10.208,1 15.682,1 23.370,5 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych -293,9 -318,1 -1.007,6 

Wynik finansowy bieżącego roku 5.689,2 7.044,2 3.330,5 

Kapitał własny 15.703,4 22.508,2 25.793,5 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Na dzień  30 czerwca 2016 r. Grupa finansowała swoją działalność przede wszystkim kapitałem własnym, 
który stanowił 87,36% kapitałów Grupy Emitenta. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, Grupa Emitenta finansowała swoją działalność 
przede wszystkim kapitałem własnym, który stanowił w 2015 r. 85,36% kapitałów Grupy Emitenta. W 
niewielkim stopniu Grupa finansowała swoją działalność zobowiązaniami krótkoterminowymi (14,64% 
kapitałów Grupy), które wspierały finansowanie majątku obrotowego.  
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Tabela 57: Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe Emitenta za okres zakończony w dniu 31 grudnia 
2014 r., 31 grudnia 2015 r. oraz 30 czerwca 2016 r. (w tys. PLN) 

 Na dzień 31 grudnia Na dzień 30 
czerwca 

 2014 2015 2016 

  (w tys. PLN) (zbadane) (w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Zobowiązania długoterminowe 480,0 502,9 496,2 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 480,0 502,9 496,2 

Zobowiązania krótkoterminowe 2.028,7 3.357,1 3.236,9 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 444,2 746,2 870,0 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 853,3 1.010,5 657,8 

Pozostałe zobowiązania 503,9 1.050,2 1.021,8 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 89,8 367,8 347,4 

Rozliczenia międzyokresowe 137,4 182,4 339,9 

Zobowiązania razem 2.508,7 3.860,0 3.733,1 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

W latach 2014 i 2015 oraz w I półroczu 2016 r. struktura finansowania Emitenta nie zmieniła się znacząco. 

W obu analizowanych okresach, dominującą pozycję stanowił kapitał własny, którego udział przekraczał 

85% wartości pasywów. 

Tabela 58: Struktura kapitałów własnych Emitenta na koniec lat 2014 i 2015 oraz 30 czerwca 2016 r. 

 Na dzień 31 grudnia Na dzień 30 czerwca 

 2014 2015 2016 

  (w %) (zbadane) (w %) (niezbadane) 

Kapitał podstawowy 0,64 0,44 0,39 

Pozostałe kapitały 65,00 69,67 90,61 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych -1,87 -1,41 -3,91 

Wynik finansowy bieżącego roku 36,23 31,30 12,91 

Kapitał własny 100,00 100,00 100,00 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Głównym składnikiem kapitału własnego Emitenta na dzień 30 czerwca 2016 r. są pozostałe kapitały.W 

kolejnych latach wyniosły one odpowiednio: 10.208,1 tys. PLN na dzień 31.12.2014 r., 15.682,1 PLN na 

dzień 31.12.2015 r. oraz 23.370,5 na dzień 30.06.2016 r. Pozostałe kapitały obejmowały kapitał zapasowy 

oraz z kapitał z aktualizacji wyceny. 

Kapitał podstawowy w analizowanych okresach nie ulegał zmianie i wynosił 100,0 tys. PLN. Wartość kapitału 

własnego w roku 2015 wzrosła dzięki wypracowaniu większego zysku netto. 

Tabela 59 przedstawia strukturę zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych Emitenta na koniec lat 

2014 i 2015 oraz na 30 czerwca 2016 r. 
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Tabela 59: Struktura zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych Emitenta na koniec lat 2014 i 2015 oraz 
30 czerwca 2016 r. 

 Na dzień 31 grudnia Na dzień 30 
czerwca 

 2014 2015 2016 

  (w %) (zbadane) (w %) 
(niezbadane) 

Zobowiązania długoterminowe 19,13 13,03 13,29 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19,13 13,03 13,29 

Zobowiązania krótkoterminowe 80,87 86,97 86,71 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 17,71 19,33 23,31 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 34,01 26,18 17,62 

Pozostałe zobowiązania 20,09 27,21 27,37 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 3,58 9,53 9,31 

Rozliczenia międzyokresowe 5,48 4,72 9,11 

Zobowiązania razem 100,00 100,00 100,00 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Wartość i struktura zewnętrznych źródeł finansowania Grupy nie uległa znaczącym zmianom w okresie 
objętym analizą. Na 30 czerwca 2016 r. wartość zobowiązań ogółem wyniosła 3.733,08 tys. PLN i była o 
3,29% mniejsza z porównaniu z końcem roku 2015. W analizowanym okresie wartość zobowiązań 
długoterminowych stanowiła 13,29% wartości zobowiązań ogółem i składała się wyłącznie z zobowiązań z 
tytułu odroczonego podatku dochodowego. Pozostałą wartość zobowiązań ogółem stanowiły 
krótkoterminowe zobowiązania (86,71%). Największy udział w zobowiązaniach krótkoterminowych stanowią 
pozostałe zobowiązania oraz zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. 

Na koniec 2015 r. wartość zobowiązań ogółem wynosiła 3.860,0 tys. PLN i była o 53,9% większa w 

porównaniu do końca 2014 r. 

Na koniec 2015 r. wartość zobowiązań długoterminowych stanowiła 13,0% wartości zobowiązań ogółem i 
składała się z zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Pozostałą wartość zobowiązań 
ogółem stanowią krótkoterminowe zobowiązania (87,0%). Największy udział w zobowiązaniach 
krótkoterminowych stanowią pozostałe zobowiązania oraz zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. 

Do pozostałych zobowiązań krótkoterminowych należą zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, podatków 
i innych świadczeń publiczno-prawnych, wynagrodzeń oraz inne zobowiązania finansowe (kontrakt forward). 
Szerszy opis zobowiązań krótkoterminowych znajduje się w nocie 22.1 skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Emitenta. 

W skład zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wchodzi kredyt w rachunku bieżącym Emitenta. Umowa 
została podpisana w dniu 27.12.2013 r. i obejmowała udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 
2.000.000 PLN oraz 100.000 USD. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wartość zobowiązania wyniosła 0,00 tys. 
PLN, natomiast na dzień 31.12.2015 r. 141,63 PLN. Zabezpieczenie kredytu stanowi podpisane 
pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku oraz weksel na 
zabezpieczenie prawne tej gwarancji. 

Zarówno zobowiązania długoterminowe, jak i krótkoterminowe w I półroczu 2016 r. spadły względem końca 

roku 2015. Zobowiązania długoterminowe spadły o 6,7 tys. PLN (tj. o 1,33%), z kolei zobowiązania 

krótkoterminowe spadły o 120,2 tys. PLN (tj. o 3,58%), na co wpływ miał głównie spadek wartości 

zobowiązań z tytułu podatku dochodowego. 

Zarówno zobowiązania długoterminowe, jak i krótkoterminowe w 2015 r. wzrosły względem 2014 r. 

Zobowiązania długoterminowe wzrosły o 22,9 tys. PLN (tj. o 4,8%), z kolei zobowiązania krótkoterminowe 

wzrosły o 1.328,4 tys. PLN (tj. o 65,5%), na co wpływ miał głównie wzrost wartości pozostałych zobowiązań 
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krótkoterminowych z uwagi na fakt ujęcia w konsolidacji za rok 2015 dwóch nowoutworzonych spółek 

zależnych. 

Przepływy pieniężne 

Poniższa tabela przedstawia dane z rachunku przepływów pieniężnych za okres zakończony w dniu 31 

grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2015 r., a także 30 czerwca 2016 r. i 30 czerwca 2015 r., które pochodzą ze 

Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania 

Finansowego. 

Tabela 60: Dane z rachunku przepływów pieniężnych za wskazane okresy (w tys. PLN) 

 Od 1 stycznia do 31 grudnia Od 1 stycznia do 30 czerwca 

 2014 2015 2015 2016 

 (w tys. PLN) (zbadane) (w tys. PLN) (niezbadane) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

4.276,4 -922,8 889,5 265,2 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-596,4 -625,8 -308,2 -49,0 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

-503,4 -241,0 -232,9 -3,3 

Razem przepływy pieniężne netto 3.176,6 -1.789,6 348,4 212,9 

Środki pieniężne na początek okresu 839,4 4.016,0 4.016,0 2.226,4 

Środki pieniężne na koniec okresu 4.016,0 2.226,4 4.364,3 2.439,3 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Omówienie rachunku przepływów pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. oraz 

okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.  

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej ukształtowały się w I półroczu 2015 r. na dodatnim poziomie. 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na ich wartość miał osiągnięty zysk netto skorygowany o zmianę 

wartości aktywowanych kosztów gier. Również w I półroczu 2016 r. Grupa osiągnęła dodatnie przepływy 

pieniężne na działalności operacyjnej w wysokości 265,2 tys. PLN, co również było związane w głównej 

mierze z korektą zysku netto o zmianę wartości aktywowanych kosztów gier. 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

W I półroczu 2015 i 2016 r. Grupa osiągnęła ujemne przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w 

wysokości odpowiednio 308,2 tys. PLN i 49,0 tys. PLN. Głównymi czynnikami, które miały wpływ na 

przepływy z działalności inwestycyjnej były wydatki na nabycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych. 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

W I półroczu 2015 i 2016 r. Emitent osiągnął ujemne przepływy pieniężne z działalności finansowej w 

wysokości odpowiednio 232,9 tys. PLN oraz 3,3 tys. PLN. Głównym czynnikiem mającym wpływ na wielkość 

przepływów z działalności finansowej w I półroczu 2015 r. były wydatki związane z wypłatą dywidendy w 

kwocie 230 tys. PLN.  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Na pozycję środków pieniężnych składają się środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych.  

Omówienie rachunku przepływów pieniężnych latach 2014 i 2015 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej ukształtowały się w 2014 r. na dodatnim poziomie. 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na ich wartość miał osiągnięty zysk netto skorygowany o zmianę 

wartości aktywowanych kosztów gier. Z kolei w 2015 r. Grupa osiągnęła ujemne przepływy pieniężne na 

działalności operacyjnej w wysokości 922,8 tys. PLN, co również było związane w głównej mierze z korektą 

zysku netto o zmianę wartości aktywowanych kosztów gier, wynikającą z ponoszonych kosztów 

w segmencie free-to-play.  

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

W latach 2014 i 2015 Grupa osiągnęła ujemne przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w wysokości 

odpowiednio 596,4 tys. PLN i 625,8 tys. PLN. Głównymi czynnikami, które miały wpływ na przepływy 

z działalności inwestycyjnej były wydatki na nabycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych. 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

W latach 2014 i 2015 Emitent osiągnął ujemne przepływy pieniężne z działalności finansowej w wysokości 

odpowiednio 503,4 tys. PLN oraz 241,0 tys. PLN. Głównym czynnikiem mającym wpływ na wielkość 

przepływów z działalności finansowej w 2014 r. były wydatki na spłatę kredytów i pożyczek, z kolei w 2015 r. 

– wypłata dywidendy. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Na pozycję środków pieniężnych składają się środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych.  

 Analiza wskaźnikowa 3.12.6.

Przedstawione w niniejszym punkcie wskaźniki mają charakter alternatywnych pomiarów wyników w 

rozumieniu Wytycznych ESMA „Alternatywne pomiary wyników”. Wskaźniki te nie pochodzą ze sprawozdań 

finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta, zostały obliczone przez Emitenta na podstawie danych 

znajdujących się w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym, i nie zostały zbadane przez biegłego 

rewidenta. Emitent prezentuje te konkretne alternatywne pomiary wyników, ponieważ stanowią one 

standardowe miary powszechnie stosowane w analizie finansowej. 

Wskaźniki rentowności 

Tabela 61 zostały zaprezentowane wskaźniki rentowności Grupy. 

Tabela 61: Wskaźniki rentowności Emitenta w latach 2014 i 2015 oraz za I półrocze 2016 r. 

 Za okres zakończony 31 grudnia Za okres od 1 stycznia 
do  30 czerwca  

 2014 2015 2016 

Wskaźniki rentowności (%) 

Rentowność brutto ze sprzedaży 63,19 71,81 59,31 

Rentowność na sprzedaży 49,36 57,12 45,91 

Rentowność działalności operacyjnej (EBIT)* 45,40 54,21 40,87 

Rentowność EBITDA** 47,94 56,66 42,77 

Rentowność brutto 42,53 51,08 40,38 

Rentowność netto 34,02 40,30 31,40 

Rentowność aktywów ogółem ROA 38,35 31,60 11,92 

Rentowność kapitału własnego ROE 48,17 36,87 13,78 

*EBIT = zysk/(strata) z działalności operacyjnej 

** EBITDA = zysk/(strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja środków trwałych i aktywów niematerialnych 

Źródło: opracowane na podstawie danych zawartych w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych 
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Objaśnienia: 

 wskaźnik rentowności brutto ze sprzedaży – stosunek zysku brutto ze sprzedaży za dany okres do przychodów ze sprzedaży 

ogółem, 

 wskaźnik rentowności na sprzedaży – stosunek zysku na sprzedaży za dany okres do przychodów ze sprzedaży ogółem, 

 wskaźnik rentowności operacyjnej (EBIT) – stosunek zysku z działalności operacyjnej za dany okres do przychodów ze 

sprzedaży ogółem, 

 wskaźnik rentowności EBITDA – stosunek sumy zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji za dany okres do przychodów ze 

sprzedaży ogółem, 

 wskaźnik rentowności brutto – stosunek zysku brutto za dany okres do przychodów ze sprzedaży ogółem, 

 wskaźnik rentowności netto – stosunek zysku netto za dany okres do przychodów ze sprzedaży ogółem, 

 wskaźnik rentowności aktywów ROA – stosunek zysku netto za dany okres do średniej wartości aktywów w okresie; 

 wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE – stosunek zysku netto za dany okres do średniej wartości kapitału własnego 

w okresie. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, rentowność brutto ze sprzedaży wzrosła w 2015 

r. o 8,6 punktów procentowych wobec 2014 r.. Wzrost ten był spowodowany poniesieniem niższych kosztów 

własnych sprzedaży przy osiągniętych wyższych przychodach ze sprzedaży. Spadek kosztów był 

spowodowany kontynuacją sprzedaży gier, które w poprzednich okresach sprawozdawczych zostały już w 

pełni zamortyzowane. Z kolei w I półroczu 2016 r. wskaźnik ten wyniósłł 59,31% i był niższy niż wartość 

wskaźnika na koniec roku 2015, głównei z uwagi na rozpoczęcie amortyzacji dziewięciu nowowydanych gier 

premium. Rentowość na sprzedaży, czyli wskaźnik uwzględniający wszystkie ponoszone przez Grupę koszty 

związane z jej działalnością podstawową również wzrosła z poziomu 49,4% w 2014 r. do wartości 57,1% w 

2015 r. Na wzrost tego wskaźnika wpływ miały poniesione niższe koszty działalności podstawowej. Spadek 

wskaźnika do poziomu 45,91% w I półroczu 2016 r. wynika ze wzrostu kosztów operacyjnych, w tym 

kosztów tantiem oraz amortyzacji gier premium. 

Wskaźnik rentowności na działalności operacyjnej prezentuje relację wyniku operacyjnego do przychodów 

ze sprzedaży. Wskaźnik ten wokresie 2014-2015 również prezentuje tendencję wzrostową wynikającą 

z poniesionych niższych kosztów działalności podstawowej i pozostałych kosztów operacyjnych (na koniec 

roku 2015 r.). Na dzień 30.06.2016 r. wskaźnik ten wyniósł 40,9%, co oznacza spadek w stosunku do 2015 

r., na co wpływ miał relatywnie większy wzrost kosztów działalności podstawowej niż wzrost przychodów ze 

sprzedaży. 

Wskaźnik rentowności EBITDA wzrósł w 2015 r. o 8,7 punktów procentowych względem roku poprzedniego. 

Głównym czynnikiem wzrostu było wykazanie wyższego wyniku operacyjnego przy zachowaniu podobnego 

poziomu amortyzacji. W I półroczu 2016 r. wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 42,8%. 

Wskaźniki rentowności zarówno brutto, jak i netto także wykazują wzrost względem lat ubiegłych. Tendencja 

wzrostowa tych wskaźników jest spowodowana poniesionym mniejszym kosztem własnym sprzedaży 

w 2015 r. względem 2014 r. W I półroczu 2016 r. wskaźniki te uległy obniżeniu w stosunku do końca roku 

2015, głównie z uwagi na omówiony powyżej wzrost kosztów. 

Wskaźnik rentowności aktywów ROA w 2015 r. wykazał spadek względem 2014 r. o 6,8 punktów 

procentowych i ukształtował się na poziomie 31,6%. Był on spowodowany większym procentowym wzrostem 

średniej wartości aktywów w danym okresie w stosunku do osiągniętego wzrostu zysku netto. Wartość tego 

wskaźnika na dzień 30.06.2016 wyniosła 11,9% (brak porównywalności tego wskaźnika z danymi rocznymi).  

Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE również wykazał się tendencją spadkową i w 2015 r. osiągnął 

wartość 36,9%, co oznacza spadek o 11,3 punktów procentowych w stosunku do wartości osiągniętej 

w 2014 r. Był on spowodowany większym procentowym wzrostem średniej wartości kapitału własnego 

w danym okresie w stosunku do osiągniętego wzrostu zysku netto.  Wartość tego wskaźnika na dzień 

30.06.2016 wyniosła 13,8% (brak porównywalności tego wskaźnika z danymi rocznymi). 
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Wskaźniki płynności 

Tabela 62 przedstawia wartości wskaźników płynności bieżącej, płynności szybkiej oraz płynności środków 

pieniężnych Grupy. 

Tabela 62: Wskaźniki płynności Emitenta w latach 2014 i 2015 oraz za I półrocze 2016 r. 

 Za okres zakończony 31 grudnia Za okres od 1 stycznia 
do  30 czerwca 

 2014 2015 2016 

Wskaźniki płynności   

Wskaźnik płynności bieżącej 8,27 7,38 8,68 

Wskaźnik płynności szybkiej 3,81 1,85 2,12 

Wskaźnik płynności środków pieniężnych 1,98 0,66 0,75 
Źródło: opracowane na podstawie danych zawartych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym oraz Śródrocznym 

Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym 

Objaśnienia: 

 wskaźnik płynności bieżącej – stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych; 

 wskaźnik płynności szybkiej – stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o aktywowane koszty gier komputerowych do 

sumy zobowiązań krótkoterminowych; 

 wskaźnik płynności środków pieniężnych – stosunek środków pieniężnych i ich ekwiwalentów do zobowiązań 

krótkoterminowych. 

W I półroczu 2016 r. wartość wskaźnika płynności bieżącej Grupy wzrosła względem końca roku 2015, co 

było spowodowane procentowo wyższym wzrostem wartości aktywowanych kosztów gier komputerowych 

przy relatywnie niższym procentowo wzroście zobowiązań krótkoterminowych. Warto zwrócić uwagę na fakt, 

że wskaźnik ten kształtuje się na poziomie zdecydowanie wyższym od poziomu ogólnie uznawanego za 

optymalny. Wysoka wartość aktywów obrotowych, a dokładniej, aktywowanych kosztów gier komputerowych 

wynika z prac nad nowymi tytułami gier, głównie w segmencie free-to-play. 

W I półroczu 2016 r. wartość wskaźnika płynności szybkiej wzrosła względem roku poprzedniego. Wyższa 

wartość tego wskaźnika wynika z wyższej wartości aktywów obrotowych pomniejszonych o aktywowane 

koszty gier komputerowych w I półroczu 2016 względem 2015 r. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wskaźnik 

ten również kształtuje się na poziomie znacznie wyższym od poziomu ogólnie uznawanego za optymalny. 

Oznacza to, że Grupa jest w stanie w pełni pokrywać swoje krótkoterminowe zobowiązania aktywami 

obrotowymi. 

 Wskaźniki zadłużenia 

Tabela 63: Wskaźniki zadłużenia Emitenta w latach 2014 i 2015 

 Za okres zakończony 31 grudnia Za okres od 1 stycznia 
do  30 czerwca 

 2014 2015 2016 

Wskaźniki zadłużenia (%) 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 13,78 14,64 12,64 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 15,98 17,15 14,47 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 2,64 1,91 1,68 

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 11,14 12,73 10,96 
Źródło: opracowane na podstawie danych zawartych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym oraz Śródrocznym 

Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym 

Objaśnienia: 

 wskaźnik ogólnego zadłużenia – stosunek sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych do sumy bilansowej; 
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 wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych – stosunek sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych do kapitału 

własnego; 

 wskaźnik zadłużenia długoterminowego - stosunek zobowiązań długoterminowych do sumy bilansowej; 

 wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego - stosunek zobowiązań krótkoterminowych do sumy bilansowej. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia określa jaką część pasywów stanowią zobowiązania. W Grupie jego wartość 

waha się w zakresie 13%-15%, czyli poniżej wartości optymalnych, które wynoszą od 50% do 67%. Niższa 

wartość tego wskaźnika wskazuje na niskie ryzyko kredytowe i samodzielność finansową Grupy. W I 

półroczu 2016 r. wartość tego wskaźnika wyniosła 12,6% 

Kolejny wskaźnik, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego w 2015 r. kształtował się na poziomie 17,2% 

i wzrósł względem roku poprzedniego. Z kolei w I półroczu 2016 r. wartość tego wskaźnika wyniosła 14,5%. 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego spadł z poziomu 2,6% w 2014 r. do wartości 1,9% w roku 

następnym. Równocześnie wzrósł wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego o 1,6 punktu procentowego. W I 

półroczu 2016 r. wartość wskaźnika zadłużenia długoterminowego wyniosła 1,7% i spadła względem końca 

roku 2015. Spadł również wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego o 1,8 punktu procentowego w I półroczu 

2016 względem końca roku 2015. 

 Inwestycje 3.12.7.

Tabela poniżej przedstawia informacje na temat łącznych nakładów inwestycyjnych Grupy we wskazanych 

w niej okresach. 

Tabela 64: Łączne nakłady inwestycyjne Emitenta we wskazanych okresach (w tys. PLN) 

 Za okres zakończony 

 31 grudnia 2014 31 grudnia 2015 30 września 2016 

 (zbadane) (niezbadane) 

(w tys. PLN) 

 
 (w tys. PLN) 

Rzeczowe aktywa trwałe 326,5 312,7 92,2 

Aktywa niematerialne  284,1 312,9 51,9 

Suma nakładów inwestycyjnych 610,6 625,6 144,1 
Źródło: opracowane na podstawie danych zawartych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym; Emitent 

Powyższa prezentacja danych historycznych potwierdza, że nakłady inwestycyjne Grupy na rzeczowe 
aktywa trwałe, jak również wartości niematerialne i prawne stanowią znikomą część generowanych 
przepływów pieniężnych. Jest to związane przede wszystkim z profilem działalności Grupy. Nakłady 
inwestycyjne w latach 2014-2016 obejmowały wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 
niematerialnych, tj. rozwój infrastruktury serwerowej i sieciowej, zakup i modernizację stacji roboczych, 
zakup i aktualizację oprogramowania graficznego i programistycznego. 

W latach 2014-2015 spółka dokonała następujących wydatków inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe i 
aktywa niematerialne: 

 - w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku Grupa poniosła wydatki inwestycyjne na rozwój 
infrastruktury serwerowej w kwocie łącznej około 97 tys. PLN, rozwój infrastruktury sieciowej w  kwocie 24 
tys. PLN, zakup urządzeń mobilnych do testów w kwocie 29 tys. PLN, zakup i aktualizacja sprzętu 
komputerowego 167 tys. PLN i zakup i aktualizacja oprogramowania specjalistycznego 159 tys. PLN; 

- w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku Grupa poniosła wydatki inwestycyjne na rozwój 
infrastruktury serwerowej w kwocie łącznej około 162 tys. PLN, rozwój infrastruktury sieciowej w  kwocie 29 
tys. PLN, zakup urządzeń mobilnych do testów w kwocie 12 tys. PLN, zakup i aktualizacja sprzętu 
komputerowego 119 tys. PLN i zakup i aktualizacja oprogramowania specjalistycznego 129 tys. PLN; 

Według stanu na 30 września 2016 r. inwestycje obejmowały głównie zakup sprzętu komputerowego i 
sprzętu specjalistycznego w kwocie 87,6 oraz aktualizację oprogramowania specjalistycznego w kwocie 25,7 
tys. PLN. 
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Wszystkie z wymienionych inwestycji były realizowane na terenie kraju. Źródłem finansowania inwestycji 
Emitenta były środki własne. 

Obecnie Emitent nie przeprowadza znaczących inwestycji, z pominięciem inwestycji wynikających z 
bieżącego zapotrzebowania (zakup kilku nowych stacji roboczych oraz oprogramowania). 

Na dzień Prospektu Zarząd nie podjął żadnych wiążących zobowiązań w ramach przewidywanych inwestycji. 

 Prognozy wyników 3.12.8.

Na Datę Prospektu Zarząd Spółki zdecydował o niesporządzaniu i niezamieszczaniu w Prospekcie prognoz 

wyników finansowych. 

 Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ 3.12.9.

na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych środków trwałych 

Brak jest istotnych zagadnień lub wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogłyby mieć wpływ 

na wykorzystanie rzeczowych aktywów trwałych Spółki. 

Przeważający wpływ Spółki na środowisko naturalne sprowadza się do odprowadzania odpadów 

elektrycznych i elektronicznych, które Spółka na bieżąco przekazuje podmiotom zajmującym się ich 

przetwarzaniem. 

Działalność Spółki i Grupy Kapitałowej nie wymaga uzyskania pozwoleń lub zezwoleń związanych 

z korzystaniem ze środowiska. 

 Postępowania sądowe i arbitrażowe 3.12.10.

W stosunku do Emitenta nie toczy się jakiekolwiek postępowanie sądowe lub egzekucyjne, ani też 

postępowanie upadłościowe, naprawcze ani układowe, jak również nie został złożony wniosek o wszczęcie 

jakiegokolwiek postępowania w trybie ustawy Prawo upadłościowe w stosunku do Emitenta. 

Dnia 17 lipca 2015 r. Zgromadzenie Wspólników Artifex Mundi Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie 

rozwiązania spółki Two Sheds Sp. z o.o. i postawienia jej w stan likwidacji. Dnia 3 września 2015 r. Sąd 

Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu informacji 

o likwidacji spółki. Spółka została wykreślona z Krejowego Rejestru Sądowego z dniem 13 czerwca 2016 r.  

Na Datę Prospektu oprócz wskazanej wyżej likwidacji Two Sheds Sp. z o.o. nie toczą się i w okresie 

ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się żadne postępowania przed organami rządowymi ani inne postępowania 

sądowe lub arbitrażowe, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację 

finansową lub rentowność Emitenta. 

W ocenie Zarządu Emitenta od daty zakończenia ostatniego okresu obrotowego, tj. od 31.12.2015 r. do Daty 
Prospektu nie wystąpiły podstawy do ewentualnego wszczęcia takich postępowań w przyszłości. 
  



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

  

 
    177 

 KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE 3.13.

 Oświadczenie o kapitale obrotowym 3.13.1.

Zarząd oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą poziom kapitału obrotowego jest wystarczający na 
pokrycie potrzeb związanych z kontynuowaniem działalności Emitenta oraz podmiotów z Grupy Emitenta w 
okresie kolejnych 12 miesięcy od daty niniejszego Prospektu Emisyjnego. Kapitał obrotowy należy rozumieć 
jako zdolność Emitenta oraz podmiotów z Grupy Emitenta do uzyskania dostępu do środków pieniężnych 
oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego spłacania swoich bieżących zobowiązań. 

 Kapitalizacja i zadłużenie 3.13.2.

Poniższa tabela przedstawia kapitalizację i zadłużenie Grupy na dzień 31.07.2016 r. 

Tabela 65: Kapitalizacja i zadłużenie Emitenta na 31.07.2016 r. (w tys. PLN) 

 
Na dzień 31 lipca  2016 r. 

 
(w tys. PLN) 

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem 2 781,3 

Gwarantowane 0,0 

Zabezpieczone 147,1 

Niegwarantowane/niezabezpieczone 2 634,2 

Zadłużenie długoterminowe ogółem 0,00 

Gwarantowane 0,0 

Zabezpieczone 0,0 

Niegwarantowane/niezabezpieczone 0,0 

Kapitał własny 26 333,9 

Kapitał zakładowy 100,0 

Pozostałe kapitały 22 363,0 

Wynik finansowy 3 870,9 

Źródło: Emitent 

Poniższa tabela zadłużenie netto Emitenta w krótkiej i średniej perspektywie czasowej.  

Tabela 66: Kapitalizacja i zadłużenie Emitenta na 31.07.2016 r. (w tys. PLN) 

 Na dzień 31 lipca 2016 r. 

 (w tys. PLN) 

A. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 300,5 

B. Papiery przeznaczone do obrotu 0,00 

C. Płynność (A+B) 3 300,5 

D. Bieżące należności finansowe 2 816,8 

E. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 147,1 

F. Krótkoterminowe obligacje 0,00 

G. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 2 634,2 

H. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (E+F+G) 2 781,3 

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (H-D-C) -3 336,0 
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J. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe  0,00 

K. Wyemitowane obligacje 0,00 

L. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe  0,00 

M. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (J+K+L) 0,00 

N. Zadłużenie finansowe netto (I+M) -3 336,0 

Źródło: Emitent 

Zadłużenie pośrednie i warunkowe 

Na dzień 31.07.2016 r. Grupa Emitenta nie wykazuje zadłużenia pośredniego ani zadłużenia warunkowego.  

Na Datę Prospektu nie zaszły znaczące zmiany w zadłużeniu i płynności finansowej Emitenta. 

  TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 3.14.

Poniższy opis transakcji z podmiotami powiązanymi został sporządzony w oparciu o regulacje zawarte 

w MSR 24. Według najlepszej wiedzy Emitenta wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały 

zawarte na warunkach rynkowych i wynikają głównie z działalności operacyjnej spółek z Grupy. Ponadto, 

w ramach Grupy nie zawierano transakcji nieodpłatnych. 

Niniejszy rozdział zawiera opis transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie od 1 stycznia 2016 r. do Daty 

Prospektu. Na Datę Prospektu w ramach istotnych transakcji Emitenta z podmiotami powiązanymi nie 

istnieją nieuregulowane gwarancje, pożyczki lub kredyty.  

Jako podmioty powiązane zostały przez Emitenta zidentyfikowane następujące podmioty: 

Tabela 66: Lista podmiotów powiązanych i charakter powiązania z Emitentem 

Podmiot powiązany Charakter powiązania 

Tomasz Grudziński  członek kluczowego personelu kierowniczego – prezes Zarządu Emitenta, będący wspólnikiem w 
Artifex Mundi Investments, akcjonariuszu Emitenta  

Jakub Grudziński członek kluczowego personelu kierowniczego – członek Zarządu Emitenta, będący wspólnikiem 
w Artifex Mundi Investments, akcjonariuszu Emitenta  

Robert Mikuszewski  członek kluczowego personelu kierowniczego – członek Zarządu Emitenta, będący wspólnikiem 
w Artifex Mundi Investments, akcjonariuszu Emitenta  

Kamil Urbanek członek kluczowego personelu kierowniczego – członek Zarządu Emitenta, będący wspólnikiem 
w Artifex Mundi Investments, akcjonariuszu Emitenta  

Mariusz Szynalik członek kluczowego personelu kierowniczego – członek Zarządu Emitenta, będący wspólnikiem 
w Artifex Mundi Investments, akcjonariuszu Emitenta  

Przemysław Danowski  członek kluczowego personelu kierowniczego – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, 
akcjonariusz Emitenta 

Adrian Półtorak  członek kluczowego personelu kierowniczego, członek Rady Nadzorczej, będący wspólnikiem w 
Artifex Mundi Investments, akcjonariuszu Emitenta  

Rafał Wroński członek kluczowego personelu kierowniczego; członek Rady Nadzorczej Emitenta, będący 
wspólnikiem w Artifex Mundi Investments, akcjonariuszu Emitenta  

Mateusz Czajkowski członek kluczowego personelu kierowniczego – członek Rady Nadzorczej (od 27.06.2016 r.) 

Ewelina Nowakowska członek kluczowego personelu kierowniczego – członek Rady Nadzorczej (od 27.06.2016 r.) 

Two Sheds Sp. z o.o. w 
likwidacji (wykreślona z 
rejestru z dniem 13.06.2016 r.)  

Emitent posiadał 100% udziałów we wskazanej spółce 

Modrzew z Daleka Spółka zależna Emitenta, Emitent posiada 100% udziałów 

AM Game Studios Spółka zależna Emitenta, Emitent posiada 100% udziałów 

Artifex Mundi Investments  Spółka jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 56,85% akcji Emitenta i której wspólnikami 
są m. in. członkowie organów Emitenta 
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S Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty Aktywów 
Niepublicznych 

Fundusz był do dnia 24.03.2016 r., akcjonariuszem Emitenta, posiadającym do dnia 24.03.2016 
r., 40,20% akcji w kapitale zakładowym Emitenta 

Warsaw Equity PE Fund I 
FIZAN 

Fundusz jest akcjonariuszem Emitenta, posiadającym na Datę Prospektu 40,20% akcji Emitenta 

Bożena i Bogdan Grudzińscy, 
wspólnicy ZSK Progres s.c. 

Podmioty powiązane za pośrednictwem kluczowego kierownictwa, Prezesa Zarządu Emitenta 
oraz członka Zarządu Emitenta – rodzice Pana Tomasza Grudzińskiego oraz Jakuba 
Grudzińskiego 

Źródło: Emitent 

W okresie po 1 stycznia 2016 r. do Daty Prospektu Spółka nie dokonywała istotnych transakcji z podmiotami 

powiązanymi innych niż wskazane w poniższych tabelach. 

Od 1 stycznia 2016 r. do Daty Prospektu Członkowie Rady Nadzorczej nie zawierali transakcji z Emitentem. 

Transakcje Emitenta z kluczowym personelem kierowniczym od 1 stycznia 2016 r. do Daty Prospektu 

obejmują więc jedynie transakcje członków Zarządu, wskazane w Tabela 67. 

Tabela 67: Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym Emitenta zawarte od 1 stycznia 2016 do Daty Prospektu (kwoty 

brutto w PLN)  

Imię i nazwisko  Funkcja w 

Emitencie/zajmowane 

stanowisko 

Świadczenia Emitenta na rzecz członków Zarządu Emitenta (brutto w PLN)* 

Tomasz 

Grudziński 

Prezes Zarządu 39.600,00 Wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu 

(ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 

21/2015 z dnia 30.12.2015 r. – do 31.01.2016 r. oraz 

uchwały Rady Nadzorczej z dnia 1.02.2016 r.- od 

1.02.2016 r.)  

Mariusz 

Szynalik 

Członek Zarządu, 

Dyrektor Finansowy 

16.825,00 Umowa o pracę zawarta 1.03.2014 r. (na czas 

nieokreślony) 

Kamil Urbanek Członek Zarządu, 

Dyrektor ds. 

Wydawniczych 

57.600,00 Wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu 

(ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 

23/2015 z dnia 30.12.2015 r. – do 31.01.2016 r. oraz 

uchwały Rady Nadzorczej z dnia 1.02.2016 r.- od 

1.02.2016 r.) 

Robert 

Mikuszewski 

Członek Zarządu, 

Dyrektor ds. Produkcji 

16.800,00 Umowa o pracę zawarta 1.08.2013 r. (na czas 

nieokreślony) 

Jakub 

Grudziński 

Członek Zarządu, 

Dyrektor Kreatywny 

39.600,00 Wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu 

(ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 

22/2015 z dnia 30.12.2015 r. – do 31.01.2016 r. oraz 

uchwały Rady Nadzorczej z dnia 1.02.2016 r.- od 

1.02.2016 r.) 

Źródło: Emitent 

*oprócz świadczeń wskazanych w tabeli członkowie Zarządu otrzymali od Emitenta świadczenia w naturze z tytułu korzystania z 

samochodu służbowego oraz telefonów komórkowych w wys.: 3 168,21 PLN (Tomasz Grudziński) oraz 2 926,86 PLN (Mariusz 

Szynalik). 

 

Transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi zawarte od 1 stycznia 2016 r. do Daty Prospektu 

przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 68: Transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte od 1 stycznia 2016 do Daty Prospektu (kwoty brutto w PLN): 

Nazwa jednostki Sprzedaż 

brutto 

Zakup brutto Saldo należności 

na Datę Prospektu 

Saldo zobowiązań 

na Datę Prospektu 

Udzielona 

pożyczka 

Otrzymana 

dywidenda 2016 r. 

Wypłacona 

dywidenda 2016 r. 

Charakter współpracy 

Two Sheds Sp. z 

o.o. w likwidacji 

2.003,67 nie dotyczy 0 0 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Umowa o prowadzenie 

księgowości zawarta dnia 1 marca 

2015 r. 

Modrzew z Daleka 6.150,00 

 

4.570.470,13 

 

0 0 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Umowa ramowa o współpracy 

i miesięczne zlecenia w oparciu 

o ww. umowę (opisana w pkt. 

3.10.2(b) Prospektu); umowa 

o prowadzenie księgowości z dnia 

4.05.2015 r. 

AM Game Studios 921.168,24 

 

4.397.957,41 

 

99.400,76 0 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Umowy o współpracy dotyczące 

produkcji gier (opisane w pkt. 

3.10.2(a) Prospektu); umowa 

o prowadzenie księgowości z dnia 

1.04.2015 r.; umowa podnajmu 

pomieszczeń biurowych z dnia 

12.02.2015 r. 

Artifex Mundi 

Investments 

3.321,00 

 

nie dotyczy 0 0 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Umowa o prowadzenie 

księgowości z dnia1.03.2015 r. 

ZSK Progres s.c. 2.214 

 

96.899,4 

 

246 738 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Ramowa umowa o współpracy 

z dnia 5.03.2012 r., umowa najmu 

lokalu zawarta dnia 1.02.2012 r. 

S FIZAN nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy brak 

Warsaw Equity PE 

Fund I FIZAN 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy brak 

Źródło: Emitent 
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 WARUNKI OFERTY 4.

 INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY 4.1.

Na podstawie niniejszego Prospektu zostanie zaoferowane nie więcej 6.650.000 (sześć milionów sześćset 

pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda 

akcja i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 66.500 PLN (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset 

złotych), w tym: 

 nie więcej niż 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) istniejących akcji serii B (Akcje 

Sprzedawane); oraz 

 nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) nowo utworzonych akcji serii C (Nowe Akcje), wyemitowanych 

na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.06.2016 r. 

Akcje Oferowane będą stanowić nie więcej niż 63,33% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, 

uprawniając tym samym do nie więcej niż 47,47% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. 

Niniejszy Prospekt stanowi również podstawę do ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie 

i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym lub równoległym) prowadzonym 

przez GPW nie więcej niż 6.990.000 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) Akcji 

Wprowadzanych, w tym:  

 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) istniejących akcji serii A2, tj. akcji na okaziciela serii A2; oraz 

 6.400.000 (sześciu milionów czterysta tysięcy) istniejących akcji serii B, tj. akcji na okaziciela serii B; 

oraz 

 nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) nowo utworzonych akcji serii C oraz nie więcej niż 500.000 

(pięćset tysięcy) Praw do Akcji zwykłych serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.06.2016 r. 

Akcje serii A2 i B Emitenta mają obecnie formę dokumentu. Prawa do Akcji oraz Nowe Akcje zostaną 

zdematerializowane. 

Akcje serii A2, B i C Spółki zostaną zdematerializowane z chwilą zarejestrowania ich na podstawie umowy 

zawartej przez Spółkę z KDPW. Podmiotem odpowiedzialnym za rejestr akcji będzie Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa). 

Akcje będą oferowane jedynie na terytorium RP w drodze oferty publicznej, zgodnie z art. 3 Ustawy 

o Ofercie. Przeprowadzana oferta publiczna zostanie podzielona na dwie transze – jedną skierowaną do 

Inwestorów Indywidualnych, a drugą do Inwestorów Instytucjonalnych, z uwzględnieniem następujących 

założeń: 

 na Datę Prospektu przewiduje się, że Inwestorom Indywidualnym zostanie przydzielone ok. 15% 

wszystkich Akcji Oferowanych, przy czym będą to wyłącznie Akcje Sprzedawane; 

 na Datę Prospektu przewiduje się, że Inwestorom Instytucjonalnym zostanie przydzielone ok. 85% 

wszystkich Akcji Oferowanych, przy czym będą to zarówno Akcje Sprzedawane, jak i Nowe Akcje. 

W przypadku odstąpienia od Oferty przez Akcjonariuszy Sprzedających, Emitent odstąpi od Oferty Nowych 

Akcji. 

Emitent w porozumieniu z Oferującym zastrzega sobie prawo zmiany tych proporcji do dnia ustalenia Ceny 

Ostatecznej Akcji Oferowanych i liczby ostatecznej Akcji Oferowanych. 

Spółka zwraca uwagę Inwestorów, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby 

przeprowadzenia Oferty opisanych powyżej Akcji Oferowanych jest niniejszy Prospekt wraz 

z zatwierdzonymi przez KNF i opublikowanymi aneksami do Prospektu. 
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Nie są tworzone, ani nie są przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym, żadne inne 

papiery wartościowe tej samej lub innej klasy, co Akcje Oferowane i oczekujące dopuszczenia do obrotu na 

rynku regulowanym. 

W pierwszej kolejności oferowane będą Nowe Akcje, tj. Akcje serii C. Akcje Sprzedawane oferowane będą w 

drugiej kolejności. Proporcja akcji serii C do Akcji Sprzedawanych zależeć będzie zatem od wyniku Oferty. 

Akcje wszystkich serii zostały wyemitowane w polskich złotych. Również nowoutworzone akcje serii C 

zostaną wyemitowane w polskich złotych (PLN). 

 Podmioty koordynujące lub oferujące Akcje Oferowane w Ofercie  4.1.1.

Podmiotem koordynującym Ofertę jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Mogilska 

65, 31-545 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 

0000033118, NIP 676-10-44-221 o kapitale zakładowym 13.500.000,00 PLN (w pełni opłaconym). Trigon 

Dom Maklerski S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 26 

listopada 2002 r. Nr KPWiG 4021-21/2002/. 

Trigon Dom Maklerski S.A. pełni również funkcję Oferującego, jest podmiotem odpowiedzialnym za 

pośrednictwo w proponowaniu nabycia Akcji Oferowanych, w tym: za czynności o charakterze doradczym 

w zakresie aspektów finansowych, mające na celu przeprowadzenie publicznej oferty Akcji Oferowanych 

oraz wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym. 

Oferujący zamierza stworzyć konsorcjum wybranych firm inwestycyjnych na potrzeby przyjmowania zapisów 

na Akcje Oferowane w transzy przeznaczonej dla Inwestorów Indywidualnych. 

 Uprawnieni Inwestorzy 4.1.2.

Oferta kierowana jest do dwóch grup Inwestorów: 

 Inwestorów Indywidualnych; 

 Inwestorów Instytucjonalnych. 

 Harmonogram Oferty 4.1.3.

Oferta zostanie rozpoczęta w dniu publikacji Prospektu, co nastąpi niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez 

KNF. Poniżej został przedstawiony przewidywany harmonogram Oferty. Czas podawany jest według 

czasu warszawskiego (CET). 

Tabela 69: Harmonogram Oferty 

Termin Czynność 

Do 12 października 2016 r. Ustalenie Ceny Maksymalnej oraz złożenie do KNF aneksu do Prospektu określającego 
Cenę Maksymalną 

12 października 2016 r. Publikacja Prospektu, publikacja aneksu do Prospektu określającego Cenę Maksymalną 
(przy założeniu, że zatwierdzenie aneksu do Prospektu określającego Cenę 
Maksymalną nastąpi nie później niż 12 października 2016 r.) 

17 października – 21 października 2016 r. Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych (do dnia 21 października 2016 r. do 
godziny 23:59) 

20 października 2016 r. Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 

25 października 2016 r. Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych; 

Ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, 
ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny 
Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji 
Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych 

26 – 27 października 2016 r. Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 

28 października 2016 r. Przydział Akcji Oferowanych 

Około 1 tygodnia od przydziału Akcji Przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia 
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Oferowanych notowań Akcji Wprowadzanych i Praw do Akcji na rynku regulowanym 

Około 1 miesiąca od przydziału Akcji Przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia oraz rozpoczęcia notowań Nowych 
Akcji na rynku regulowanym 

Powyższy harmonogram ma charakter orientacyjny. Z uwagi na zdarzenia niezależne od Spółki 

i Akcjonariuszy Sprzedających, uwzględnione w niniejszym harmonogramie, może on ulec zmianie. 

Jednocześnie Akcjonariusze Sprzedający, wraz ze Spółką, zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów 

przewidzianych w harmonogramie, po wcześniejszych konsultacjach z Oferującym. Informacje o wszelkich 

zmianach terminów zostaną przekazane w drodze komunikatu aktualizującego, zgodnie z art. 52 ust. 2 

Ustawy o Ofercie, najpóźniej w dniu upływu danego terminu, poza poniższymi wyjątkami. 

W przypadku zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów odpowiedni komunikat 

aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości najpóźniej na dzień przed pierwotnym 

terminem rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Jeżeli zmianie ulegnie 

termin zakończenia budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, odpowiedni komunikat 

aktualizujący zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej w przeddzień upływu terminu. 

 Cena Maksymalna 4.1.4.

Akcjonariusze Sprzedający oraz Spółka w uzgodnieniu z Oferującym ustalą Cenę Maksymalną sprzedaży 

Akcji Sprzedawanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych. W związku z 

ustaleniem Ceny Maksymalnej Spółka wystąpi do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie aneksu do Prospektu 

zawierającego informację o Cenie Maksymalnej. Aneks do Prospektu zawierający informację o Cenie 

Maksymalnej zostanie udostępniony niezwłocznie po zatwierdzeniu przez KNF, nie później niż w ciągu 24 

godzin od chwili jego zatwierdzenia. 

Dla potrzeb budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalony orientacyjny 

przedział cenowy, który nie będzie podany do publicznej wiadomości oraz który może ulec zmianie. 

 Cena Ostateczna Akcji Oferowanych 4.1.5.

Spółka oraz Akcjonariusze Sprzedający w porozumieniu z Oferującym ustalą odpowiednio ostateczną cenę 

emisyjną Nowych Akcji oraz ostateczną cenę sprzedaży Akcji Sprzedawanych po zakończeniu etapu 

budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Ostateczna cena emisyjna Nowych Akcji oraz 

ostateczna cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych będą sobie równe w danej transzy. Ostateczna cena 

emisyjna Nowych Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, zgodnie z upoważnieniem dla Zarządu, 

udzielonym w Uchwale Emisyjnej. Cena Ostateczna Akcji Oferowanych będzie spełniać poniższe kryteria: 

 cena dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie większa niż Cena Maksymalna; 

 cena dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie niższym lub wyższym niż 

Cena Maksymalna; 

 cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych i cena Nowych Akcji będą sobie równe w danej transzy; 

 cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz cena Nowych Akcji będą ustalone w wyniku 

przeprowadzenia budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych; 

 w sytuacji, gdy cena dla Inwestorów Instytucjonalnych nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna, 

Inwestorzy Indywidualni nabędą Akcje Oferowane po cenie równej cenie dla Inwestorów 

Instytucjonalnych. 

Informacja odnośnie ustalonej ostatecznej ceny zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 54 

ust. 3 oraz art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie, tj. w sposób w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. 

Jednocześnie, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o Ofercie osobom, które złożyły zapis przed 

przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie, przysługuje uprawnienie do 

uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie 2 

dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie 

Akcji Oferowanych. 
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 Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty 4.1.6.

Spółka oraz Akcjonariusze Sprzedający w porozumieniu z Oferującym ustalą odpowiednio ostateczną liczbę 

oferowanych Nowych Akcji oraz ostateczną liczbę oferowanych Akcji Sprzedawanych, najpóźniej w dniu 

ustalenia Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych. Jednocześnie zostanie ustalona ostateczna liczba Akcji 

Oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym. 

Informacja odnośnie ustalonej ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty zostanie podana do 

publicznej wiadomości zgodnie z art. 54 ust. 3 oraz art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie, tj. w sposób, w jaki został 

opublikowany niniejszy Prospekt. 

Jednocześnie, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o Ofercie osobom, które złożyły zapis przed 

przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, przysługuje 

uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie oświadczenia na 

piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej 

liczbie Akcji Oferowanych. 

 Zasady składania zapisów oraz płatności za Akcje Oferowane 4.1.7.

Inwestorzy Indywidualni 

Przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany za pośrednictwem GPW. W celu 

złożenia zapisu, Inwestor Indywidualny musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie 

inwestycyjnej, w której składa zapis. Zapisy będą przyjmowane w wybranych placówkach firm 

inwestycyjnych, których lista będzie udostępniona na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej 

Oferującego (www.trigon.pl).  

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane na formularzach dostępnych w firmach inwestycyjnych 

przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Złożenie zapisu oznacza, że potencjalny Inwestor: 

 zapoznał się z treścią Prospektu i go zaakceptował; 

 wyraził zgodę na brzmienie Statutu Spółki; 

 wyraził zgodę na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wskazał w formularzu zapisu; 

 wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Oferty oraz zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz innymi odpowiednimi 

regulacjami; 

 wyraził zgodę na przydzielenie mu wyłącznie Akcji Sprzedawanych. 

Jednocześnie potencjalny Inwestor składający zapis jest zobowiązany do podania informacji wymaganych 

w formularzu zapisu oraz do upoważnienia podmiotu przyjmującego zapisy do przekazania informacji 

objętych tajemnicą zawodową, w tym informacji związanych z dokonanymi zapisami na Nowe Akcje 

w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Oferty oraz upoważnienia dla Oferującego, Spółki 

i Akcjonariusza Sprzedającego do otrzymania takich informacji. Inwestorzy Indywidualni składający zapisy są 

zobowiązani do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych GPW. 

Liczba Akcji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego, 

może wynosić co najmniej 10 Akcji Oferowanych, nie więcej niż 30% Akcji Oferowanych w transzy 

Inwestorów Indywidualnych, tj. 299.250 Akcji Oferowanych. Zapis złożony na mniej niż 10 Akcji Oferowanych 

lub więcej niż 30% Akcji Oferowanych w transzy Inwestorów Indywidualnych będzie uznawany za nieważny. 

Zapisy są składane po Cenie Maksymalnej. 

Przyjęte zapisy będą stanowić podstawę do złożenia przez firmy inwestycyjne zleceń kupna Akcji 

Oferowanych w imieniu Inwestorów Indywidualnych. Odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie zleceń 

kupna na GPW ponoszą firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy. 

W przypadku niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu, w szczególności podania 

nieprawdziwych informacji lub wskazania ceny innej niż Cena Maksymalna, zapis danego Inwestora 
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Indywidualnego zostaje uznany za nieważny. Konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu 

ponosi wyłącznie Inwestor Indywidualny składający zapis. 

Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny, z wyjątkiem wskazanych powyżej 

przypadków, kiedy Inwestorowi Indywidualnemu przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych 

złożonego zapisu, zgodnie z art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o Ofercie. Uchylenie się od skutków 

prawnych złożonego zapisu następuje przez złożenie oświadczenia na piśmie w jednym z punktów obsługi 

klienta firmy inwestycyjnej, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości 

aneksu do Prospektu lub informacji o ostatecznej cenie lub ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych. Ponadto, 

zapis nie może zawierać żadnych zastrzeżeń. Złożony zapis wiąże składającego zapis Inwestora 

Indywidualnego do momentu przydziału Akcji Oferowanych bądź odstąpienia przez Spółkę i Akcjonariuszy 

Sprzedających od przeprowadzenia Oferty. 

Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Akcje Oferowane powinni je opłacić w momencie składania 

zapisu w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor Indywidualny składa zapis, 

oraz Ceny Maksymalnej powiększonej o ewentualną prowizję maklerską podmiotu przyjmującego zapis. 

Płatność za Akcje Oferowane musi być dokonana w złotych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danej 

firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis na Akcje Oferowane. Brak wniesienia wpłaty bądź wniesienia jej 

w niepełnej wysokości powoduje, że zapis jest nieważny. 

Inwestorzy Indywidualni będą uprawnieni do złożenia zapisu wyłącznie na Akcje Sprzedawane, przy czym 

w przypadku odstąpienia od przeprowadzania Oferty przez Akcjonariuszy Sprzedających, Emitent odstąpi od 

Oferty Nowych Akcji. 

Szczegółowych informacji na temat zasad składania zapisów, w tym wymaganych dokumentów oraz 

możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, udzielają punkty obsługi klienta firm 

inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. 

Inwestorzy Instytucjonalni 

Na podstawie zbudowanej Księgi Popytu, po zakończeniu procesu jej budowania, Spółka oraz Akcjonariusze 

Sprzedający, w porozumieniu z Oferującym, dokonają wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, według 

własnego uznania, którym zostaną wysłane zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje Oferowane. 

Inwestorzy Instytucjonalni, do których zostaną skierowane zaproszenia będą uprawnieni do złożenia 

zapisów maksymalnie na taką liczbę Akcji Oferowanych, jaka została wskazana w zaproszeniu. 

W przypadku dokonania zapisu na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w zaproszeniu, uznaje 

się, że Inwestor Instytucjonalny złożył zapis na maksymalną możliwą liczbę Akcji Oferowanych wskazaną 

w zaproszeniu. 

W zaproszeniu skierowanym do Inwestorów Instytucjonalnych zostanie wskazany również najpóźniejszy 

moment opłacania składanych zapisów. Wysokość wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby Akcji 

Oferowanych, na jaką Inwestor składa zapis, oraz ceny ustalonej dla Inwestorów Instytucjonalnych. Płatność 

za Akcje Oferowane musi być dokonana w złotych polskich. 

W formularzu zapisu na Akcje Oferowane Inwestor Instytucjonalny jest zobowiązany do złożenia dyspozycji 

deponowania wszystkich przydzielonych akcji na prowadzonym dla niego rachunku inwestycyjnym. 

Dyspozycja powinna zawierać następujące informacje: numer rachunku oraz nazwę podmiotu 

prowadzącego rachunek, a także zobowiązanie Inwestora Instytucjonalnego do poinformowania podmiotu, 

w którym składa zapis na Akcje Oferowane o wszelkich zmianach dotyczących rachunku. Dyspozycja 

deponowania jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nie może zawierać żadnych zastrzeżeń. 

Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny, z wyjątkiem wskazanych powyżej 

przypadków, w których przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, zgodnie 

z art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o Ofercie. 

Szczegółowych informacji na temat zasad składania zapisów, w tym wymaganych dokumentów oraz 

możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, udziela Oferujący. 
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Sposób traktowania przy przydziale akcji nie może być uzależniony od tego, przez jaki podmiot lub za 

pośrednictwem jakiego podmiotu jest on dokonywany. 

Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów, zarówno w transzy Inwestorów Indywidualnych, jak 

i w transzy Inwestorów Instytucjonalnych, przy czym łączna liczba zapisów na Akcje Oferowane w transzy 

Inwestorów Indywidualnych nie może przekroczyć więcej niż 30% Akcji Oferowanych, tj. 299.250 Akcji 

Oferowanych. W przypadku Inwestorów Instytucjonalnych łączna liczba zapisów nie może przekraczać 

liczby wskazanej w zaproszeniu skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego. 

 Przydział Akcji Oferowanych 4.1.8.

Zamknięcie Oferty Publicznej nastąpi po zakończeniu przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Oferowane. 
Następnie zostanie dokonany przydział Akcji Oferowanych, w ramach którego Spółka wraz z 
Akcjonariuszami Sprzedającymi dokona przydziału Akcji Oferowanych, podejmując decyzję o: 

 liczbie Akcji Oferowanych przydzielonych wszystkim Inwestorom; 

 liczbie Akcji Oferowanych przydzielonych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym; 

przy czym w pierwszej kolejności zostaną przydzielone Akcje Nowej Emisji. 

Jeżeli liczba akcji objętych zapisami będzie niższa niż ostateczna liczba Akcji Oferowanych, akcje nie objęte 
zapisami mogą zostać ponownie zaoferowane Inwestorom Instytucjonalnym. Jeżeli mimo to wszystkie Akcje 
Oferowane nie zostaną objęte zapisami  inwestorów, w pierwszej kolejności przydzielone zostaną Akcje 
Nowej Emisji, a liczba Akcji Sprzedawanych sprzedawanych przez poszczególnych Akcjonariuszy 
Sprzedających zostanie zredukowania proporcjonalnie.  

Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia o Raportach, informacje dotyczące wprowadzenia Akcji Oferowanych 

do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym lub równoległym) prowadzonym przez GPW, w tym 

przydziału Akcji Oferowanych zostaną przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. 

Ponadto, stosownie do art. 439 KSH wykaz subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych 

każdemu z nich akcji zostanie wyłożony najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji 

i pozostawiony do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane. 

Akcjonariuszom Emitenta nie przysługuje prawo pierwokupu Akcji Sprzedawanych. W ramach Oferty Emitent 

nie przewiduje możliwości nadprzydziału lub opcji dodatkowego przydziału typu green shoe. 

Inwestorzy Indywidualni 

Zawiadomienia o przydzieleniu Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostaną przekazane zgodnie 

z regulacjami podmiotów, prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zostaną zapisane 

Akcje Oferowane. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi za pośrednictwem GPW. Nie jest możliwy obrót 

Akcjami Oferowanymi przed zawiadomieniem Inwestorów o przydziale. 

Warunkiem przydzielenia Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym jest prawidłowe wypełnienie 

formularza zapisu oraz opłacenie zapisu na Akcje Oferowane po Cenie Maksymalnej, powiększonej 

o ewentualną prowizję firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. W przypadku gdy Inwestorzy Indywidualni 

złożą zapis na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż zostało dla nich przeznaczone, Inwestorom 

Indywidualnym zostaną przyznane Akcje Oferowane w liczbie wynikającej z właściwie złożonych 

i opłaconych zapisów. W przypadku złożenia przez Inwestorów Indywidualnych zapisów na większą liczbę 

Akcji Oferowanych niż została dla nich przeznaczona, nastąpi proporcjonalna redukcja każdego ze 

złożonych zapisów. Inwestorom Indywidualnym nie będą przyznawane ułamkowe części Akcji Oferowanych 

– w przypadku wystąpienia części ułamkowych po przeprowadzeniu proporcjonalnej redukcji liczby 

przyznanych Akcji Oferowanych, zostaną one zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej, a pozostałe Akcje 

Oferowane zostaną przydzielone Inwestorom Indywidualnym, którzy złożyli kolejno zapisy na największą 

liczbę Akcji Oferowanych. W przypadku zapisu na równą liczbę Akcji Oferowanych o przydziale zdecyduje 

kolejność przekazania zleceń do systemu GPW. 

W przypadku nieotrzymania Akcji Oferowanych, redukcji liczby przyznanych Akcji Oferowanych w stosunku 

do złożonego zapisu, bądź uznania zapisu za nieważny, Inwestorzy Indywidualni otrzymają zwrot 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

  

 
    187 

wpłaconych bądź nadpłaconych kwot (bez odsetek) w terminie 14 dni od dnia dokonania przydziału Akcji 

Oferowanych. 

Emitent, Akcjonariusze Sprzedający i Oferujący przydzielą Inwestorom Indywidualnym, w ramach Akcji 

Oferowanych, wyłącznie Akcje Sprzedawane. 

Inwestorzy Instytucjonalni 

Warunkiem przydzielenia Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym jest prawidłowe wypełnienie 

formularza zapisu oraz opłacenie zapisu na Akcje Oferowane po cenie wskazanej w zaproszeniu 

skierowanym do Inwestorów Instytucjonalnych. Akcje Oferowane zostaną przydzielone Inwestorom 

Instytucjonalnym w liczbie wskazanej w przesłanych do nich zaproszeniach. W przypadku dokonania zapisu 

na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w zaproszeniu, uznaje się, że Inwestor Instytucjonalny 

złożył zapis na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych wskazaną w zaproszeniu. 

Jeżeli Inwestor Instytucjonalny nie dokonał pełnej wpłaty albo złożył zapis na mniejszą liczbę Akcji 

Oferowanych niż została wskazana w zaproszeniu skierowanym do niego, takiemu Inwestorowi 

Instytucjonalnemu zostaną przydzielone Akcje Oferowane w liczbie, na jaką dokonano wpłaty. 

Akcje Oferowane, w stosunku do których, zarówno Inwestorzy Indywidualni, jak i Inwestorzy Instytucjonalni 

uchylili się od skutków złożonych zapisów, mogą zostać zaoferowane i przydzielone Inwestorom 

Instytucjonalnym, zarówno tym, którzy uczestniczyli w budowaniu Księgi Popytu, jak i pozostałym, pod 

warunkiem prawidłowego wypełnienia i opłacenia zapisów złożonych w odpowiedzi na zaproszenia do 

zapisywania się na Akcje Oferowane. 

Emitent, Akcjonariusze Sprzedający i Oferujący przydzielą Inwestorom Instytucjonalnym, w ramach Akcji 

Oferowanych, wyłącznie Akcji Sprzedawane, wyłącznie Nowe Akcje lub zarówno Nowe Akcje, jak i Akcje 

Sprzedawane. 

Zawiadomienia o przydziale Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym zostaną przekazane przez 

Oferującego, w imieniu Emitenta i Akcjonariuszy Sprzedających. Nie jest możliwy obrót Akcjami 

Oferowanymi przed zawiadomieniem Inwestorów o przydziale. 

  Informacje o odwołaniu Oferty 4.1.9.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent oraz Akcjonariusze Sprzedający, w porozumieniu 

a mogą odwołać Ofertę w całości, bez podawania przyczyn. Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów 

Akcjonariusze Sprzedający, mogą odwołać Ofertę w części dotyczącej Akcji Sprzedawanych. W przypadku 

podjęcia decyzji o odwołaniu Oferty w części dotyczącej Akcji Sprzedawanych, Emitent w porozumieniu 

z Akcjonariuszami Sprzedającymi, podejmie decyzję o odwołaniu Oferty. 

W przypadku podjęcia decyzji o odwołaniu Oferty, stosowna informacja zostanie podana przez Emitenta do 
publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu w trybie art. 49 ust. 1b Ustawy o Ofercie. 

 Informacje o zawieszeniu Oferty 4.1.10.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent oraz Akcjonariusze Sprzedający, w porozumieniu mogą 

podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty w całości, bez podawania przyczyn. W takim przypadku informacja 

o zawieszeniu Oferty zostanie podana w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu, w trybie art. 52 

ust. 2 Ustawy o Ofercie. Decyzja w przedmiocie zawieszenia Oferty może zostać podjęta bez jednoczesnego 

wskazania nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone w terminie późniejszym. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent oraz Akcjonariusze Sprzedający, w porozumieniu mogą 

podjąć decyzję o zawieszeniu oferty Akcji Oferowanych jedynie z ważnych powodów. Do ważnych powodów 

należy zaliczyć w szczególności zdarzenia, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie 

Oferty lub powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla nabywców Akcji Oferowanych. W tym przypadku 

informacja o zawieszeniu Oferty zostanie podana w formie aneksu do Prospektu, w trybie art. 51 Ustawy o 

Ofercie. Aneks ten będzie podany do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki został opublikowany 

Prospekt. Decyzja w przedmiocie zawieszenia Oferty może zostać podjęta bez jednoczesnego wskazania 

nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone w terminie późniejszym. 
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Inwestorzy będą mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów poprzez złożenie stosownego 

oświadczenia w terminie nie dłuższym, niż 2 dni od dnia udostępnienia aneksu do Prospektu lub w terminie 

dłuższym, o ile zostanie to wskazane w aneksie. Zwrot uiszczonych wpłat zostanie dokonany w ciągu 14 dni 

od dnia udostępnienia aneksu. 

 Informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty 4.1.11.

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent oraz Akcjonariusze Sprzedający mogą odstąpić od 

przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych oraz Nowych Akcji, jedynie 

z ważnych powodów.  

Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności: (i) nagłe lub nieprzewidziane zmiany w sytuacji 

ekonomiczno-politycznej w Polsce lub w innym kraju, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na rynki 

finansowe, gospodarkę Polski, Ofertę lub na działalność Grupy (np. zamachy terrorystyczne, wojny, 

katastrofy, powodzie); (ii) nagłe i nieprzewidziane zmiany lub wydarzenia o innym charakterze niż wskazane 

w punkcie (i) powyżej, mogące mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy lub mogące skutkować 

poniesieniem przez Grupę istotnej szkody lub istotnym zakłóceniem jej działalności; (iii) istotną negatywną 

zmianę dotyczącą działalności, sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych Grupy; (iv) zawieszenie lub 

istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW lub na innych rynkach giełdowych 

w przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę; (v) gdy wynik procesu budowy Księgi 

Popytu lub zapisów okaże się niesatysfakcjonujący dla Emitenta, tj. nie będzie gwarantował pozyskania 

wysokiej jakości inwestorów lub nie będzie gwarantował odpowiedniego poziomu płynności notowań na 

rynku wtórnym lub gdy wystąpi ryzyko niespełnienia warunków wprowadzanych akcji do obrotu na rynku 

regulowanym; (vi) nagłe i nieprzewidziane zmiany mające bezpośredni, istotny i negatywny wpływ na 

funkcjonowanie Grupy; lub (vii) wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy pomiędzy Emitentem a Oferującym 

o oferowanie Akcji Oferowanych. 

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty, stosowna informacja zostanie podana przez Emitenta 

do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu w trybie art. 49 ust. 1b Ustawy o Ofercie. 

 Niedojście Oferty do skutku 4.1.12.

Emisja Nowych Akcji nie dojdzie do skutku gdy: 

 Spółka odstąpi od przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Nowych Akcji; lub 

 Spółka w porozumieniu z Akcjonariuszami Sprzedającymi podejmie decyzję o odstąpieniu od Oferty w 

odniesieniu do Nowych Akcji, w sytuacji gdy Akcjonariusze Sprzedający nie sprzedadzą w ramach 

Oferty co najmniej 393.500 Akcji Sprzedawanych, co zapewnia warunki rozproszenia na rynku 

równoległym GPW; lub 

 Zarząd nie złoży w terminie wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego; lub 

 sąd rejestrowy wyda postanowienie o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 

a postanowienie to uprawomocni się; 

Zgodnie z art. 432 § 4 KSH Walne Zgromadzenie Emitenta, w § 1 ust. 7 (e) Uchwały emisyjnej, upoważniło 
Zarząd do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, z jednoczesnym 
zastrzeżeniem, że tak określona suma nie może być niższa niż 100.000,01 PLN ani wyższa niż 105.000,00 
PLN. Zarząd może skorzystać z powyższego uprawnienia przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na 
Nowe Akcje i określić ostateczną liczbę Nowych Akcji oferowanych w Ofercie. W praktyce istnieją rozbieżne 
interpretacje art. 432 § 4 KSH, w szczególności istnieje stanowisko, zgodnie z którym emisja Akcji 
Oferowanych nie dojdzie do skutku w przypadku skorzystania przez Zarząd z uprawnienia przyznanego na 
podstawie art. 432 § 4 KSH i nieobjęcia przez inwestorów Akcji Oferowanych reprezentujących ustaloną 
przez Zarząd ostateczną sumę o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki. W ocenie Emitenta 
upoważnienie, o którym mowa w art. 432 §4 KSH nie obejmuje upoważnienia do ustalenia faktycznie 
zrealizowanej kwoty podwyższenia kapitału zakładowego po przeprowadzeniu emisji lecz jest realizowane 
przed zakończeniem subskrypcji i polega na ustaleniu, jaka liczba akcji ma być przedmiotem subskrypcji, a 
nie jaka liczba akcji została należycie subskrybowana i opłacona. Nie można jednak wykluczyć przyjęcia 
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przez sąd rejestrowy odmiennej interpretacji art. 432 § 4 KSH i tym samym wykluczyć ryzyka, że w 
przypadku określenia przez Zarząd ostatecznej liczby Nowy Akcji oferowanych w Ofercie oraz 
subskrybowania przez inwestorów w Ofercie mniejszej liczby Nowych Akcji niż określona przez Zarząd, sąd 
rejestrowy uzna, iż emisja Nowych Akcji nie doszła do skutku i w rezultacie odmówi rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego. 

Należy także mieć świadomość, że rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez 
emisję Nowych Akcji, uzależniona jest od złożenia przez Zarząd, na podstawie art. 310 w związku z art. 431 
§ 7 KSH, oświadczenia w formie aktu notarialnego określającego ostateczną sumę, o którą ma zostać 
podwyższony kapitał zakładowy oraz wysokość objętego kapitału zakładowego na podstawie liczby Nowych 
Akcji objętych ważnymi zapisami. Niezłożenie przez Zarząd takiego oświadczenia uniemożliwiłoby 
rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji i w konsekwencji, 
skutkowałoby niedojściem emisji Nowych Akcji do skutku.  

Oferta w zakresie Akcji Sprzedawanych nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach: 

 Akcjonariusze Sprzedający odstąpią od przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Akcji 

Sprzedawanych; lub 

 Akcjonariusze Sprzedający, w porozumieniu ze Spółką, podejmą decyzję o odstąpieniu od Oferty 

w sytuacji, gdy Akcjonariusze Sprzedający nie sprzedadzą w ramach Oferty co najmniej 393.500 Akcji 

Sprzedawanych, co zapewnia spełnienie warunku rozproszenia na rynku równoległym GPW; lub 

 W sytuacji gdy Spółka odstąpi od przeprowadzenia Oferty w Odniesieniu do Nowych Akcji i 

Akcjonariusze Sprzedający nie sprzedadzą w ramach Oferty co najmniej 818.500 Akcji 

Sprzedawanych. 

Informacja o niedojściu Oferty do skutku zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie w jakim 

został udostępniony Prospekt, tj. w trybie art. 47 ust. 1 Ustawy o Ofercie. 

W przypadku niedojścia Oferty do skutku, dokonane płatności zostaną zwrócone potencjalnym Inwestorom 

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu Oferty do skutku. 

  Zwrot wpłat na Akcje Oferowane 4.1.13.

W przypadku nieotrzymania Akcji Oferowanych, redukcji liczby przyznanych Akcji Oferowanych w stosunku 

do złożonego zapisu, bądź uznania zapisu za nieważny, Inwestorzy Indywidualni otrzymają zwrot 

wpłaconych bądź nadpłaconych kwot w terminie 14 dni od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych. 

Jeżeli Oferta nie dojdzie do skutku Inwestorzy Indywidualni otrzymają zwrot wpłaconych kwot w terminie 14 

dni od dnia ogłoszenia o niedojściu Oferty do skutku. Zwrot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek 

oraz innych kosztów poniesionych w związku ze składaniem zapisów na Akcje Oferowane. 

W przypadku skorzystania przez Inwestorów Indywidualnych z prawa do uchylenia się od skutków prawnych 

złożonych zapisów, zgodnie z art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o Ofercie, Inwestorzy Indywidualni 

otrzymają zwrot wpłaconych kwot (bez odsetek) w terminie 14 dni od dnia skorzystania z prawa uchylenia 

się od skutków prawnych złożonych zapisów. 

Jeżeli pomiędzy dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów do dnia złożenia zlecenia sprzedaży Akcji 

Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych dojdzie do zawieszenia Oferty, a Inwestor Indywidualny 

skorzysta z prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie oświadczenia 

w terminie wskazanym w aneksie do Prospektu, Inwestor Indywidualny otrzyma zwrot wpłaconej kwoty 

w terminie 14 dni od dnia złożenia wyżej wskazanego oświadczenia. 

W przypadku nieotrzymania Akcji Oferowanych, dokonania nadpłat, bądź uznania zapisu za nieważny, 

Inwestorzy Instytucjonalni otrzymają zwrot wpłaconych bądź nadpłaconych kwot w terminie 14 dni od dnia 

dokonania przydziału Akcji Oferowanych. Jeżeli Oferta nie dojdzie do skutku Inwestorzy Instytucjonalni 

otrzymają zwrot wpłaconych kwot w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu Oferty do skutku. Zwrot 

nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz innych kosztów poniesionych w związku ze 

składaniem zapisów na Akcje Oferowane, na rachunek wskazany przez Inwestora Instytucjonalnego 

w formularzu zapisu. 
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Jeżeli pomiędzy dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów a dniem złożenia zlecenia sprzedaży Akcji 

Oferowanych na rzecz Inwestorów Instytucjonalnych dojdzie do zawieszenia Oferty, a Inwestor 

Instytucjonalny skorzysta z prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie 

oświadczenia w terminie wskazanym w aneksie do Prospektu, Inwestor Instytucjonalny otrzyma zwrot 

wpłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia złożenia wyżej wymienionego oświadczenia. 

 Ograniczenia w zakresie oferowania Akcji Oferowanych 4.1.14.

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium RP. Poza granicami RP niniejszy Prospekt nie może być 

traktowany jako propozycja lub oferta nabycia papierów wartościowych. Prospekt ani papiery wartościowe 

nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza RP, 

w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy Prospektowej lub amerykańskiej ustawy o papierach 

wartościowych z 1933 r. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub 

sprzedawane poza granicami RP (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać 

dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. 

Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami RP, powinien zapoznać się z przepisami 

prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie. 

Akcje Oferowane nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane w trybie amerykańskiej ustawy o papierach 

wartościowych z U.S. Securities Act z 1933 r. z późn. zm., ani w żadnej innej komisji papierów 

wartościowych jakiegokolwiek stanu lub też obszaru podlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej. Akcje Oferowane – z zastrzeżeniem pewnych wyjątków – nie mogą być oferowane ani 

sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, ani na rzecz, rachunek lub korzyść 

podmiotów amerykańskich (w rozumieniu Regulacji S zawartej w wyżej wymienionej amerykańskiej ustawie 

o papierach wartościowych), chyba że są oferowane lub sprzedawane w ramach pewnych transakcji 

zwolnionych z obowiązku dokonania rejestracji przewidzianych w wyżej wymienionej amerykańskiej ustawie 

o papierach wartościowych. 

 DOPUSZCZENIE DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU 4.2.

 Rejestracja, dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Wprowadzanych i Praw do Akcji 4.2.1.

Dotychczas akcje Spółki nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym. W związku 

z tym Spółka złoży wniosek do KDPW o rejestrację 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A2 oraz 

6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji serii B oraz do 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C, a także do 500.000 (pięćset tysięcy) Praw do Akcji w depozycie papierów wartościowych 

prowadzonym przez KDPW. KDPW nada Akcjom Wprowadzanym Spółki indywidualny kod ISIN. 

Szczegółowo proces dematerializacji akcji został opisany w rozdziale Przepisy dotyczące papierów 

wartościowych.  

Emitent zamierza jednocześnie notować akcje istniejące serii A2, B oraz Prawa do Akcji. 

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy, Spółka podejmie kroki 

celem wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym lub równoległym) 

prowadzonym przez GPW. Rejestracja podwyższenia będzie równocześnie oznaczała zapisanie Nowych 

Akcji na rachunkach papierów wartościowych podmiotów, na których dotychczas były zapisane Prawa do 

Akcji. W zamian za jedno Prawo do Akcji podmiot otrzyma jedną Nową Akcję Spółki. W wyniku zapisania 

Nowych Akcji na rachunkach papierów wartościowych, Prawa do Akcji wygasną. Jednocześnie, będzie to 

ostatni dzień notowania Praw do Akcji. Dzień po wygaśnięciu Praw do Akcji, Nowe Akcje zaczną być 

notowane na GPW. 

Akcje Wprowadzane, w tym Akcje Sprzedawane, zostaną zdematerializowane i wprowadzone do obrotu 

regulowanego na GPW również w przypadku dokonania sprzedaży tylko 393.500 (trzysta dziewięćdziesiąt  

trzy tysiące pięćset) Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających oraz objęcia przez 

Inwestorów 500.000 (pięćset tysięcy) Nowych Akcji.  
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W celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Wprowadzanych do notowań na GPW – poza 

przeprowadzeniem dematerializacji Akcji Wprowadzanych i zawarciem umowy z KDPW w sprawie rejestracji 

Akcji Wprowadzanych w depozycie papierów wartościowych – niezbędna jest również uchwała Zarządu 

GPW o dopuszczeniu i wprowadzeniu Akcji Wprowadzanych do obrotu na GPW. 

Uchwała Zarządu GPW jest podejmowana na podstawie wniosku złożonego przez Spółkę w ciągu 14 dni od 

jego złożenia. Dopuszczenie akcji do obrotu na GPW może nastąpić po spełnieniu warunków określonych 

w § 3 ust. 1-2 Regulaminu GPW, tj.: 

 został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru 

chyba, że sporządzenie lub zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane; 

 ich zbywalność nie jest ograniczona; 

 w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 

 iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy 

określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 60.000.000 PLN 

albo równowartość w złotych co najmniej 15.000.000 EUR, zaś w przypadku emitenta, którego akcje 

co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio 

złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku 

regulowanym lub w organizowanym przez Giełdę alternatywnym systemie obrotu – co najmniej 

48.000.000 PLN, albo równowartość w złotych co najmniej 12.000.000 EUR;  

 w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na 

walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: (i) 15% akcji objętych wnioskiem 

o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz (ii) 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do 

obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 1.000.000 EUR, liczonej według ostatniej ceny 

sprzedaży lub emisyjnej. 

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem o Rynku Oficjalnych Notowań, w przypadku wprowadzania akcji na 

rynek podstawowy, musi być zapewnione rozproszenie akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie, w celu 

zapewnienia płynności obrotu. W tym celu muszą być spełnione następujące warunki: 

 w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na 

walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: (i) 25% akcji objętych wnioskiem 

o dopuszczenie do obrotu giełdowego, lub (ii) 500.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do 

obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 17.000.000 EUR, liczonej według ostatniej ceny 

sprzedaży lub emisyjnej. 

W przypadku nabycia wszystkich Nowych Akcji i co najmniej 1.092.500 Akcji Sprzedawanych, zostaną 

spełnione wymogi dopuszczenia akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW, natomiast w przypadku 

nabycia wszystkich Nowych Akcji i co najmniej 393.500 Akcji Sprzedawanych, zostaną spełnione wymogi 

dopuszczenia akcji na rynku równoległym GPW, określone Rozporządzeniem o Rynku Oficjalnych Notowań 

oraz w Regulaminie GPW, w zakresie kapitalizacji, jak i rozproszenia. 

Rozpoczęcie notowań Akcji Wprowadzanych i Praw do Akcji na rynku regulowanym nastąpi w terminie około 

1 tygodniu od dnia przydziału akcji. Rozpoczęcie notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym nastąpi 

w terminie około 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych. 

W związku ze stanowiskiem Zarządu GPW z dnia 12 września 2006 r. w sprawie szczególnych warunków 

dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych spółki planujące 

jednoczesne notowanie praw do akcji nowej emisji z akcjami już istniejącymi powinny liczyć się z 

możliwością dopuszczenia takich akcji nie wcześniej niż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i 

ich asymilacji z akcjami nowej emisji. Należy zatem liczyć się z okolicznością, iż obrót na GPW nabytymi 

Akcjami Sprzedawanymi będzie możliwy dopiero po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w 

drodze emisji Nowych Akcji. 
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 Wyniki Oferty 4.2.2.

Informacja o wynikach Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym Spółki 

zgodnie z §§ 33 i 34 Rozporządzenia o Raportach. 

 Gwarantowanie Oferty, stabilizacja  4.2.3.

Podmiotem koordynującym Ofertę jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Mogilska 

65, 31-545 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 

0000033118, NIP 676-10-44-221 o kapitale zakładowym 13.500.000,00 PLN (w pełni opłaconym). 

Koszty plasowania i doradztwa, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej uzależnione są od wartości zrealizowanej Oferty, które, według przewidywań na 

Datę Prospektu, nie powinny wynieść więcej niż 3,5% wartości Akcji Oferowanych. Koszty te zostaną 

podzielone proporcjonalnie pomiędzy Spółkę oraz Akcjonariuszy Sprzedających w stosunku wartości 

Nowych Akcji do Akcji Sprzedawanych. 

Nie przewiduje się koordynatorów zajmujących się częściami Oferty oraz podmiotów zajmujących się 

plasowaniem w innych krajach. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Nie przewiduje się agentów ds. płatności. 

Podmiotem świadczącym usługi depozytowe będzie KDPW. Spółka zamierza złożyć wniosek o rejestrację 

Akcji Wprowadzanych w rejestrze papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Akcje te będą 

istniały w formie zdematerializowanej z chwilą rejestracji. 

Spółka nie zawarła ani nie zamierza zawierać umów dotyczących gwarantowania Oferty (prowizja za 

gwarantowanie nie zostanie pobrana).  

Spółka nie zamierza podejmować działań mających na celu stabilizację kursu notowań akcji Spółki, ani 

zlecać podjęcia takich działań innym osobom 

 Umowy lock-up 4.2.4.

W odniesieniu do akcji Spółki została zawarta umowa ograniczająca rozporządzanie akcjami Spółki – 

umowa lock-up (Lock up Agreement). 

W dniu 5 sierpnia 2016 r. akcjonariusze Spółki, tj. Artifex Mundi Investments oraz Warsaw Equity PE Fund I 

FIZAN, zawarli z Emitentem oraz Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie umowę o ograniczaniu 

rozporządzania akcjami (Lock up Agreement).  

Umową objęte zostały akcje Emitenta (Akcje Pozostałe), które pozostaną własnością akcjonariuszy po 

przeprowadzeniu Oferty.  

Akcjonariusze bezpośrednio posiadają łącznie 9.705.000 akcji serii A1, A2 oraz B Emitenta (dalej „Akcje”), w 

tym 3.510.000 akcji serii A1 uprzywilejowanych co do głosu oraz 90.000 nieuprzywilejowanych akcji serii A2 

oraz 6.105.000 nieuprzywilejowanych akcji serii B, stanowiących łącznie 97,05% w kapitale zakładowym 

Emitenta oraz uprawniających do 97,82% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym: 

1) Artifex Mundi Investments posiada 3.510.000 akcji serii A1 stanowiących 35,10% w kapitale 

zakładowym Emitenta i uprawniających do 51,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz 

90.000 akcji serii A2 stanowiących 0,90% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 0,67% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, a także 2.085.000 akcji serii B stanowiących 20,85% w 

kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 15,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Emitenta; 

2) Warsaw Equity PE Fund I FIZAN posiada 4.020.000 akcji serii B stanowiących 40,20% w kapitale 

zakładowym Emitenta i uprawniających do 29,76% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

W ramach planowanej Oferty: 
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1) Artifex Mundi Investments zamierza sprzedać do 1.900.000 posiadanych akcji serii B, tj., 

stanowiących 19,00% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 14,06% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta,  

2) Warsaw Equity PE Fund I FIZAN zamierza sprzedać do 4.020.000 posiadanych Akcji serii B, tj., 

stanowiących 40,20% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 29,76% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Na mocy tej umowy akcjonariusze Spółki zobowiązali się w szczególności do:  

1) niedokonywania jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających, których 

przedmiotem będzie zbycie Akcji Pozostałych, jakiegokolwiek prawa z Akcji Pozostałych lub 

jakiegokolwiek prawa do Akcji Pozostałych; 

2) nie zbywać Akcji Pozostałych pod jakimkolwiek tytułem (odpłatnym lub darmowym); 

3) nie obciążać ani nie rozporządzać Akcjami Pozostałymi w jakikolwiek inny sposób, który mógłby rodzić 

konsekwencje w postaci zmiany posiadania (własności) Akcji Pozostałych, a w szczególności do 

niezastawiania Akcji Pozostałych pod zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez siebie lub osoby 

trzecie, (dalej w zakresie pkt. 1-3 - „Blokada”); 

Akcjonariusze zobowiązali się zdeponować akcje Emitenta na rachunkach prowadzonych przez Trigon Dom 

Maklerski S.A., gdzie zostaną objęte blokadą. 

Zobowiązanie Akcjonariuszy dotyczące blokady, określone powyżej, obowiązuje w okresie od dnia złożenia 

wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie Prospektu, do dnia następującego po upływie 

dwunastu miesięcy od dnia przydziału Akcji Sprzedawanych rozumianego jako podjęcie uchwały przez 

Zarząd Spółki o przydziale Akcji Sprzedawanych inwestorom w ramach Oferty, z zastrzeżeniem, iż 

zobowiązania Akcjonariuszy nie obowiązują w przypadku:  

1) ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży akcji Emitenta, niezależnie od tego czy jest to 

wezwanie warunkowe czy bezwarunkowe; 

2) zobowiązania do zbycia lub zamiany akcji Emitenta w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt. 

1 powyżej; 

3) zniesienia Blokady na podstawie pisemnego oświadczenia Trigon na warunkach w nim określonych; 

4) zbycia Akcji Pozostałych w wyniku orzeczenia sądu lub z powodu wydania decyzji przez organ 

administracji publicznej; 

5) zbycia Akcji Pozostałych w ramach skupu akcji własnych ogłoszonego i przeprowadzonego przez 

Emitenta; 

6) przeniesienia Akcji Pozostałych na następcę prawnego każdego z Akcjonariuszy, z zachowaniem 

Blokady; 

7) zbycia lub przeniesienia Akcji Pozostałych w wyniku prowadzonego postępowania upadłościowego, 

restrukturyzacyjnego lub podobnego; 

8) zbycia lub przeniesienia Akcji Pozostałych (akcji serii A1, A2 lub akcji serii B) Artifex Mundi 

Investments w ramach postępowania likwidacyjnego Artifex Mundi Investments (Spółki 

Przekształconej); w celu uniknięcia wątpliwości wskazano w przedmiotowej umowie, że nie 

wprowadza ona żadnych ograniczeń co do sposobu podziału majątku likwidowanego Artifex Mundi 

Investments (Spółki Przekształconej) i sposobu podziału Akcji Pozostałych pomiędzy podmioty 

uprawnione do otrzymania składników majątku likwidowanego Artifex Mundi Investments (Spółki 

Przekształconej); 

9) niedojścia Oferty do skutku w terminie; 
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10) z chwilą gdy kurs akcji Emitenta przekroczy 150% ceny emisyjnej określonej w umowie doradczej 

zawartej pomiędzy m.in. Emitentem i Oferującym w dniu 5 kwietnia 2016 r., przy czym jeśli kurs akcji 

Emitenta spadnie następnie poniżej 150% wspomnianej ceny emisyjnej, zobowiązania określone 

powyżej nie będą ponownie obowiązywać. 

 Umowa z animatorem Spółki 4.2.5.

Do dnia złożenia Prospektu Spółka nie zawarła umowy z animatorem rynku. Spółka rozważa zawarcie takiej 

umowy w późniejszym okresie, tj. po dopuszczeniu akcji do notowania na rynku regulowanym prowadzonym 

przez GPW. 

 INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI AKCJI SPRZEDAWANYCH  4.3.

 Znaczni akcjonariusze 4.3.1.

Na Datę Prospektu Znacznymi Akcjonariuszami Spółki są:  

 Artifex Mundi Investments; 

 Warsaw Equity PE Fund I FIZAN. 

Tabela 70: Znaczni akcjonariusze Emitenta 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział % w kapitale 

zakładowym Emitenta 

Liczba głosów na WZA 

Emitenta 

% w ogólnej 

liczbie głosów 

Artifex Mundi 

Investments  

5.685.000* 56,85% 9.195.000 68,06% 

Warsaw Equity PE Fund 

I FIZAN 

4.020.000 40,20% 4.020.000 29,76% 

Pozostali 295.000 2,95% 295.000 2,18% 

* w tym 3.510.000 akcji serii A1 – uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A1 przypadają 2 głosy na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz 90.000 akcji zwykłych serii A2, a także 2.085.000 akcji zwykłych serii B 

Źródło: Emitent 

Akcje serii A1 uprawniają do wykonywania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje, tj. 

akcje serii A2 oraz B uprawniają do wykonywania jednego głosu. 

 Akcjonariusze Sprzedający 4.3.2.

W ramach Oferty Akcjonariusze Sprzedający zamierza sprzedać odpowiednio: 

 Artifex Mundi Investments zamierza sprzedać do 19,00% akcji istniejących serii B będących jego 

własnością; 

 Warsaw Equity PE Fund I FIZAN (RFi 1025) zamierza sprzedać do 40,20% akcji istniejących serii B 

będących jej własnością; 

 Przemysław Danowski zamierza sprzedać do 1,65% akcji istniejących serii B będących jego 

własnością; 

 Jerzy Krok zamierza sprzedać do 0,65% akcji istniejących serii B będących jego własnością. 

Akcjonariusze Sprzedający nie zamierzają uczestniczyć w Ofercie.  

Pan Przemysław Danowski – aktualnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta. Adres miejsca pracy to 
ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa. Brak jest istotnych powiązań z Emitentem w okresie ostatnich 3 lat, za 
wyjątkiem okoliczności, iż pan Przemysław Danowski jest jednym z akcjonariuszy Emitenta (Akcjonariuszem 
Sprzedającym) oraz jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Przemysław Danowski nie 
świadczył pracy, ani nie świadczył żadnych usług na rzecz Emitenta w tym okresie oraz nie pobierał z tego 
tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia (jedyne środki pieniężne jakie otrzymał pan Przemysław Danowski od 
Emitenta w tym okresie pochodziły z tytułu wypłaty dywidendy). 
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Pan Jerzy Krok – Prezes Zarządu Warsaw Equity TFI S.A. („TFI”). Adres miejsca pracy to ul. Piękna 18, 00-
549 Warszawa. Brak jest istotnych powiązań z Emitentem w okresie ostatnich 3 lat, za wyjątkiem 
okoliczności, iż pan Jerzy Krok jest jednym z akcjonariuszy Emitenta (Akcjonariuszem Sprzedającym) oraz 
jest Prezesem Zarządu TFI, które zarządza i reprezentuje fundusz inwestycyjny będący akcjonariuszem 
Emitenta. 

Artifex Mundi Investments z siedzibą z siedzibą w Zabrzu przy ul. Michała Archanioła 10, 41-800 Zabrze. 

Brak jest istotnych powiązań z Emitentem w okresie ostatnich 3 lat, za wyjątkiem okoliczności, iż Artifex 

Mundi Investments jest jednym z akcjonariuszy Emitenta (Akcjonariuszem Sprzedającym). 

Warsaw Equity PE Fund I FIZAN (RFi 1025), z siedzibą w Warszawie, przy ul.  ul. Pięknej 18, 00-549 

Warszawa. Brak jest istotnych powiązań z Emitentem w okresie ostatnich 3 lat, za wyjątkiem okoliczności, iż 

Warsaw Equity PE Fund I FIZAN jest jednym z akcjonariuszy Emitenta (Akcjonariuszem Sprzedającym). 

 Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty 4.3.3.

W tabeli poniżej przedstawiono strukturę akcjonariatu Spółki na Datę Prospektu oraz spodziewaną strukturę 

akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty w sytuacji, w której Akcjonariusze Sprzedający zaoferują i dokonają 

sprzedaży 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt  tysięcy) Akcji Sprzedawanych, a Spółka przeprowadzi 

emisję 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii C. 

Tabela 71: Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty 

 Na Datę Prospektu Stan po przeprowadzeniu Oferty 

 Liczba Akcji % w kapitale 

akcyjnym 

% głosów na 

WZ 

Liczba Akcji % w kapitale 

akcyjnym 

% głosów na 

WZ 

Artifex Mundi 

Investments 
 5.685.000   56,85% 68,06%     3.785.000   36,05% 52,07% 

Warsaw Equity PE 

Fund I FIZAN  
4.020.000   40,20% 29,76%            -    0,00% 0,00% 

Przemysław Danowski          165.000   1,65% 1,22%  -   0,00% 0,00% 

Mariusz Banaszuk           65.000   0,65% 0,48%        65.000   0,62% 0,46% 

Jerzy Krok           65.000   0,65% 0,48%  -   0,0% 0,00% 

Nowe Akcje                -                  -   0,00% 500.000 4,76% 3,57% 

Akcje Sprzedawane                -                   -    0,00%  6.150.000 58,57% 43,90% 

Żródło: Emitent 

W powyższej tabeli nie uwzględniono wpływu ewentualnego zmniejszenia liczby Akcji Oferowanych 

w Ofercie na strukturę akcjonariatu Spółki. W przypadku zmniejszenia liczby Akcji Oferowanych w Ofercie, 

Spółka przekaże informację na temat struktury akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty w formie raportu 

bieżącego, niezwłocznie po przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o zmniejszeniu liczby Akcji 

Oferowanych w Ofercie. Po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, Spółka niezwłocznie przekaże do 

publicznej wiadomości informację na temat struktury akcjonariatu Spółki uwzględniającej liczbę Akcji 

Oferowanych przydzielonych w Ofercie. 

 KOSZTY OFERTY 4.4.

Spółka szacuje, że łączne koszty związane z Ofertą, które poniesie Spółka, ukształtują się na poziomie ok. 

500 tys. PLN (pięćset tysięcy złotych) i będą obejmowały: 

 koszt sporządzenia Prospektu; 

 koszty związane z akcją promocyjną; 

 koszty wynagrodzenia, koszty i wydatki Doradcy Prawnego; 
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 koszty wynagrodzenia, koszty i wydatki podmiotu przekształcającego sprawozdania finansowe 

zgodnie z MSR / MSSF; 

 koszty usług badania przez biegłych rewidentów Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych oraz 

inne koszty doradztwa biegłych rewidentów; 

 koszty rozliczenia Oferty ponoszone na rzecz KDPW, GPW, KDPW_CCP; 

 koszty wynagrodzenia, koszty i wydatki Oferującego, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

Oferty (z wyłączeniem wynagrodzenia prowizyjnego, o którym mowa poniżej); 

 pozostałe opłaty na rzecz KDPW, GPW i notarialne. 

Dodatkowo, poniesione zostaną koszty wynagrodzenia Oferującego (koszty plasowania i doradztwa), 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty, których wysokość jest uzależniona od wartości 

zrealizowanej Oferty, które, według przewidywań na Datę Prospektu, nie powinny wynieść więcej niż 3,5% 

wartości Akcji Oferowanych. Koszty te zostaną podzielone proporcjonalnie pomiędzy Spółkę oraz 

Akcjonariuszy Sprzedających w stosunku wartości Nowych Akcji do Akcji Sprzedawanych. 

Akcjonariusze Sprzedający będą partycypować w kosztach sprzedaży w stopniu proporcjonalnym do liczby 

Akcji Sprzedawanych. 

Informacja o ostatecznych kosztach Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w raporcie 

bieżącym Spółki zgodnie z § 33 ust. 1 pkt. 12) Rozporządzenia o Raportach. 

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami dla Inwestorów.  

Inwestor powinien jednak zwrócić uwagę na dodatkowe koszty związane z nabyciem Akcji Oferowanych, do 

których należy w szczególności zaliczyć koszty prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia lub zapisu, 

ewentualne koszty wymiany walut obcych na polskie złote, koszty założenia lub prowadzenia rachunku 

inwestycyjnego oraz inne koszty bankowe powiązane z dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane itp. 

Inwestorzy powinni mieć również na uwadze, że wpłaty na Akcje Oferowane nie są oprocentowane 

i w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty, Inwestorowi nie przysługują odsetki ani 

odszkodowanie. 

 ROZWODNIENIE 4.5.

Przy założeniu zakończenia Oferty zgodnie z planem Emitenta, tj. w sytuacji zaoferowania i nabycia przez 

Inwestorów wszystkich Akcji Oferowanych, dojdzie do rozwodnienia procentowego udziału obecnych 

akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i emisji Nowych Akcji, akcje istniejące obecnie w 

kapitale zakładowym Spółki będą stanowiły 95,24% kapitału zakładowego i będą uprawniały do 96,43% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto, Nowe Akcje doprowadzą do wzrostu liczby akcji 

w kapitale zakładowym Spółki z 10.000.000 (dziesięć milionów) do 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset 

tysięcy). Nowe Akcje będą uprawniały maksymalnie do 4,76% kapitału zakładowego oraz 3,57% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

W przypadku nabycia przez Inwestorów wszystkich Akcji Oferowanych, w tym Nowych Akcji, dotychczasowi 

Akcjonariusze będą posiadali 36,67% kapitału zakładowego, co będzie uprawniało do 52,53% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu.  
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Tabela 72: Rozwodnienie po przeprowadzeniu Oferty 

 Na Datę Prospektu Stan po przeprowadzeniu Oferty 

 Liczba Akcji % w kapitale 

akcyjnym 

% głosów na 

WZ 

Liczba Akcji % w kapitale 

akcyjnym 

% głosów na 

WZ 

Dotychczasowi 

Akcjonariusze 
10.000.000   100,00% 100,00%          3.850.000     36,67% 52,53% 

Nowi akcjonariusze  -   - -           6.650.000     63,33% 47,47% 

Razem 10.000.000                               -    100,00%         10.500.000     100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 

Akcje objęte umową lock-up stanowią 97,05% w kapitale oraz 97,82% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W 

sytuacji objęcia przez Inwestorów wszystkich Akcji Sprzedawanych oraz Nowych Akcji, Akcje objęte umową 

lock-up będą stanowiły 36,05% w kapitale akcyjnym oraz uprawniały do 52,07% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. 

Tabela 73: Akcje objęte umową lock-up 

 Na Datę Prospektu Stan po przeprowadzeniu Oferty 

 Liczba Akcji % w kapitale 
akcyjnym 

% głosów na 
WZ 

Liczba Akcji % w kapitale 
akcyjnym 

% głosów na 
WZ 

Akcje objęte umową 
lock-up 

9.705.000 97,05% 97,82% 3.785.000 36,05% 52,07% 

Akcje pozostałe  295.000 2,95% 2,18% 65.000 0,62% 0,46% 

Nowe Akcje  0,00% 0,00% 500.000 4,76% 3,57% 

Akcje Sprzedawane  0,00% 0,00% 6.150.000 58,57% 43,90% 

Razem 10.000.000 100,00% 100,00% 10.500.000 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 

 INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH OFERTĄ  5.

 OGÓLNE INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH 5.1.

Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent i Akcjonariusze Sprzedający oferują w Ofercie: 

 nie więcej niż 6.150.000 akcji serii B,  

 nie więcej niż 500.000 akcji serii C. 

Z Akcjami Oferowanymi nie są związane obowiązki świadczeń dodatkowych. Akcje serii C i Akcje 

Sprzedawane oferowane są łącznie w ramach Oferty.  

Inwestorom Indywidualnym składającym zapisy w ramach Oferty będą przydzielane wyłącznie Akcje 

Sprzedawane, zaś Inwestorom Instytucjonalnym zarówno akcje serii C, jak i Akcje Sprzedawane. 

Priorytetem zarówno Emitenta, jak i Sprzedających jest przydzielenie akcji serii C, w związku z tym 

w pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą akcje serii C, a następnie, gdy w ramach Oferty 

zostaną objęte wszystkie akcje serii C, Akcje Sprzedawane. 

Na podstawie Prospektu Spółka ubiega się także o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym GPW nie więcej niż 6.990.000 akcji o wartości nominalnej 1 grosz każda, w tym:  

 90.000 akcji serii A2 

 6.400.000 akcji serii B; 

 nie więcej niż 500.000 akcji serii C i nie więcej niż 500.000 Praw do Akcji. 

Na Datę Prospektu akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW.  
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Akcje serii A2 i B są akcjami na okaziciela, które zostaną zdematerializowane na podstawie umowy zawartej 

przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Książęcej 4, 00-498 Warszawa. 

Akcje serii C zostaną zdematerializowane. 

Akcje Spółki emitowane są w polskich złotych (PLN). 

Dopuszczenie akcji serii A2, B oraz C do obrotu na rynku regulowanym przewidziane jest w czwartym 

kwartale 2016 r. 

 PRZEPISY DOTYCZĄCE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 5.2.

 Przepisy prawne, na mocy których utworzone zostały papiery wartościowe 5.2.1.

Zgodnie z art. 431 § 1 KSH w związku z art. 430 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały 

walnego zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów oddanych. Zgłoszenie uchwały 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do zarejestrowania powinno nastąpić w terminie 

sześciu miesięcy od dnia jej podjęcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty 

publicznej objętej prospektem emisyjnym, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

– w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu, oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca 

od dnia przydziału akcji, o ile wniosek o zatwierdzenie prospektu został złożony przed upływem czterech 

miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 431 § 4 KSH). 

Akcje serii A, która została podzielona na serię A1 i A2, oraz akcje serii B są akcjami założycielskimi i zostały 

utworzone na mocy przepisów KSH w wyniku przekształcenia formy prawnej spółki Artifex Mundi Sp. z o.o. 

w Artifex Mundi S.A., na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Artifex Mundi Sp. z o.o. z dnia 11 

stycznia 2016 r.  

 Prawa majątkowe związane z papierami wartościowymi Spółki 5.2.2.

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: 

(i) Prawo do dywidendy to jest prawo do udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu 

finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie 

do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH).  

Stosownie do art. 395 § 2 pkt. 2 KSH organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale, zysku 

i wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie, które podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką część zysku 

wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki (zbadanym przez biegłego rewidenta) przeznaczyć na 

wypłatę dywidendy.  

Zgodnie z art. 348 § 1 KSH, kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać 

zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego: (i) o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz (ii) o kwoty 

przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone 

na wypłatę dywidendy. 

W myśl art. 347 § 2 KSH zysk jest rozdzielany w stosunku do liczby akcji. W Statucie Emitenta nie zawarto 

żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z Akcji przypada dywidenda w takiej 

samej wysokości. Zgodnie z § 29 Statutu wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez 

Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy 

uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).  

Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (art. 348 

KSH). Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała 

Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę 

Nadzorczą (art. 348 § 4 KSH).  

Ustalając dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy, Walne Zgromadzenie (lub zgodnie z art. 348 § 4 

KSH Rada Nadzorcza – jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa) powinno mimo 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

  

 
    199 

wszystko wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. Emitent jest obowiązany poinformować KDPW 

o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz o terminach: dnia dywidendy i terminie jej 

wypłaty poprzez formularz zgłoszeniowy przez dedykowaną stronę internetową Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych. Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. 

KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę 

papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez 

nich rachunkach.  

Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać 

przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy, łączną kwotę należnego podatku dochodowego 

od osób prawnych, który powinien zostać pobrany przez Emitenta od dywidend wypłacanych za 

pośrednictwem uczestnika, liczbę podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którym przysługuje 

prawo do dywidendy.  

Zgodnie z treścią § 112 ust. 1 „Szczegółowych Zasad Działania KDPW” w dniu wypłaty dywidendy Emitent 

obowiązany jest do godz. 11:30 jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację prawa 

do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym.  

Ponadto, zgodnie z § 26 Regulaminu GPW, emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu 

giełdowego obowiązani są informować niezwłocznie GPW o zamierzeniach związanych z wykonywaniem 

praw z papierów wartościowych, już notowanych, jak również o podjętych w tym przedmiocie decyzjach, 

oraz uzgadniać z GPW te decyzje w zakresie, w jakim mogą one mieć wpływ na organizację i sposób 

przeprowadzania transakcji giełdowych.  

W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie 

o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale 

Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają 

terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy.  

Stosownie do zasady IV.Z.16. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” dzień ustalenia praw do 

dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy są ustalane w taki sposób, aby czas przypadający pomiędzy nimi 

był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego 

okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.  

Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego 

Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych.  

Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium 

Polski, uzyskane przez zagranicznego akcjonariusza (zarówno osobę fizyczną jak i prawną), podlegają 

opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, chyba 

że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca 

siedziby lub zarządu akcjonariusza będącego osobą prawną lub z krajem miejsca zamieszkania 

akcjonariusza będącego osobą fizyczną stanowi inaczej.  

W przypadku wypłaty dywidendy dokonywanej na rzecz podatników - osób fizycznych płatnikiem 

zryczałtowanego podatku dochodowego jest podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, jeśli 

dochody (przychody) z dywidendy zostały osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z 

papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach a wypłata świadczenia na rzecz podatnika 

następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Ponadto, jeśli papiery wartościowe zapisane są na 

rachunkach zbiorczych, płatnikiem podatku w zakresie dywidendy jest podmiot prowadzący rachunek 

zbiorczy, za pośrednictwem którego należności są wypłacane. W takich przypadkach Spółka nie występuje 

jako płatnik. 

W przypadku akcjonariuszy – osób prawnych, zryczałtowany podatek dochodowy (z zastosowaniem 

właściwej stawki) pobierany jest przez spółkę wypłacającą dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych, a następnie przekazywany przez nią na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 

Spółka jako płatnik tego podatku jest zobowiązana przesłać urzędowi skarbowemu roczną deklarację o 
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pobranym podatku (CIT-10Z, CIT-6R) oraz przygotować informację o dokonanych wypłatach i pobranym 

podatku, którą to informację przesyła akcjonariuszowi oraz urzędowi skarbowemu (CIT-7, IFT-2R ). Jeśli 

jednak dywidenda jest uzyskana z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów 

wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, do pobrania podatku zobowiązany jest podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, jeśli za pośrednictwem tego podmiotu następuje 

wypłata należności. 

Posiadaczy akcji będących nierezydentami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo 

dewizowe nie obowiązują żadne ograniczenia w prawie do dywidendy. Skorzystanie przez nierezydentów z 

przywileju niższego niż w Polsce opodatkowania dochodów z dywidendy, jakie dają zawarte przez Polskę 

umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, w przypadku dochodów z dywidend jest 

możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku 

dochodowego (płatnikowi) tzw. certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwą administrację podatkową, 

ważnego na dzień dokonania wypłaty dywidendy. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na 

nierezydencie. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma 

zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też potrącić podatek w 

wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do 

niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały redukcję krajowej 

stawki, a podatek został pobrany wg normalnej stawki (19%) będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i 

zwrotu nienależnie pobranego podatku bezpośrednio od urzędu skarbowego. 

Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji 

niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres 

kolejnych 12 miesięcy od dnia jego wydania. Jeżeli w okresie 12 miesięcy od dnia wydania certyfikatu 

miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, podatnik jest obowiązany do 

niezwłocznego udokumentowania miejsca siedziby dla celów podatkowych nowym certyfikatem rezydencji.  

Jeżeli podatnik nie dopełnił powyższego obowiązku, odpowiedzialność za niepobranie podatku przez 

płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej ponosi podatnik. 

Jeżeli z dokumentu posiadanego przez płatnika, w szczególności faktury lub umowy, wynika, że miejsce 

siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie w okresie 12 miesięcy od dnia wydania certyfikatu, 

a podatnik nie dopełnił obowiązku, o którym mowa wyżej, to certyfikat rezydencji podatkowej jest nieaktualny 

od dnia, w którym płatnik otrzymał ten dokument. Wówczas odpowiedzialność za niewłaściwe pobranie 

podatku ponosić będzie płatnik. 

Statut Emitenta nie przewiduje akumulowanego charakteru wypłaty dywidendy. 

(ii) Prawo do zaliczki na poczet dywidendy (art. 349 KSH) 

Statut Emitenta upoważnia Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy 

na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. Wypłata zaliczki 

wymaga zgody Rady Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli 

jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić 

najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu 

finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, 

którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje 

własne. Zaliczkę na poczet dywidendy rozdziela się w stosunku do liczby akcji. O planowanej wypłacie 

zaliczek Zarząd ogłasza co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który 

zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, 

według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni 

przed dniem rozpoczęcia wypłat. 
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(iii) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo 

poboru) – przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH 

Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały 

Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów. Przepisu o konieczności 

uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału 

zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), 

z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru 

na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez 

subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich 

oferowanych im akcji.  

(iv) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 

w przypadku jej likwidacji. 

Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.  

(v) Prawo do zbywania posiadanych Akcji.  

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie. 

(vi) Prawo do obciążania posiadanych Akcji zastawem lub użytkowaniem. 

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na 

rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o 

obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).  

Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie.  

(vii) Prawo do umorzenia akcji. 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Statutu Emitenta akcje Emitenta mogą być umarzane. Umorzenie akcji odbywa się 

w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę w celu umorzenia, za zgodą 

akcjonariusza, którego akcje podlegają umorzeniu. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału 

zakładowego Spółki. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki 

umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego 

akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia 

kapitału zakładowego. 

 Prawa korporacyjne związane z Akcjami Spółki  5.2.3.

Z Akcjami Spółki związane są następujące prawa korporacyjne:  

(i) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na 

Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH).  

Zgodnie z art. 406
1
 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby 

będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Stosownie do art. 411 KSH każdej akcji przysługuje jeden głos na 

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, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu 

wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem 

dnia rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu (art. 406
3
 § 1

 
KSH).  
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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 po Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek 

papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

(art. 406
3
 § 2

 
KSH).  

Zgodnie z art. 406
3
 § 3

 
KSH zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zawiera:   

(a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,  

(b) liczbę akcji,  

(c) rodzaj i kod akcji,  

(d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,  

(e) wartość nominalną akcji,  

(f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,  

(g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,  

(h) cel wystawienia zaświadczenia,  

(i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,  

(j) podpis osoby uprawnionej do wystawienia zaświadczenia.  

Zgodnie z art. 340 § 3 KSH w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub 

użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony 

zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje 

akcjonariuszowi.  

Zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje mogą być wydawane 

w odcinkach zbiorowych.  

(ii) Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). 

Stosownie do art. 412 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 

prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na 

Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Zgodnie z art. 411
3
 KSH akcjonariusz może głosować 

odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego 

akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej 

posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do 

wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje 

zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych 

pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do 

uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na 

piśmie lub w postaci elektronicznej. Członek zarządu i pracownik spółki nie może być pełnomocnikiem na 

walnym zgromadzeniu, przy czym ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej.  

(iii) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do 

złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia poszczególnych spraw przyznane Akcjonariuszom posiadającym co najmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH). 

Żądanie takie, powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie 

dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do 

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 400 § 

2 i 3 KSH).  
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(iv) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Spółki (art. 401 § 1 KSH).  

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 

obrad (art. 401 § 1 KSH).  

(v) Prawo do złożenia, w terminie 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, 

wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, przyznane 

akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 

401 § 1 KSH).  

(vi) Prawo 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, 

przyznane akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Spółki (art. 401 § 4 KSH).  

(vii) Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad.  

(viii) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 

KSH. 

Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki 

lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko 

spółce powództwa o uchylenie uchwały.  

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje:  

(a) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,  

(b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 

sprzeciwu wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,  

(c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,  

(d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.  

(e) W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania 

wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.  

Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa 

o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo 

o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione 

w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia 

powzięcia uchwały.  

(ix) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.  

Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część 

kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne 

Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.  

(x) Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia 

związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw 

szczególnych).  

Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, 

posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy 

o Ofercie). Akcjonariusze mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub 
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żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę 

z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego 

podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od dnia 

podjęcia uchwały.  

(xi) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, 

w szczególności zgodnie z art. 428 KSH. 

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego 

żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem 

obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego 

Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego 

o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH). Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia 

od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może 

również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych 

innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem. 

(xii) Prawo do zamiany akcji Emitenta  

Art. 334 § 2 KSH przewiduje, że zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być 

dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. 

Zgodnie z treścią art. 5 Ustawy o Obrocie papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym nie mają formy dokumentu (dematerializacja).  

(xiii) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego zgodnie z przepisami o obrocie 

instrumentami finansowymi, przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, posiadającemu 

akcje zdematerializowane oraz prawo tego akcjonariusza do imiennego zaświadczenia o prawie 

uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (art. 328 § 6 KSH).  

(xiv) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii 

biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).  

(xv) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa 

w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 

407 § 1 KSH).  

Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, 

podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 1
1
 KSH).  

(xvi) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 

w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).  

(xvii) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez 

wybraną w tym celu komisję złożoną z co najmniej trzech osób.  

Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego 

na danym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 

2 KSH).  

(xviii) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd 

odpisów uchwał (art. 421 § 2 KSH).  

W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia 

uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do 

protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody 

zwołania walnego zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów (421 § 2 KSH).  
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(xix) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach 

określonych w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie 

wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.  

Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się 

rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu. 

(xx) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie 

odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), 

w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku 

przekształcenia Spółki).  

(xxi) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego 

sporządzenia (art. 341 § 7 KSH).  

Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do 

której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do 

doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji 

na inną osobę wraz z datą wpisu.  

(xxii) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, 

czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej 

albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub 

zależności ustał.  

Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby Akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta 

spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi 

osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH). 

 Podstawa prawna nowej emisji papierów wartościowych 5.2.4.

Podstawę emisji Akcji serii C stanowi uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Artifex 

Mundi Spółka Akcyjna podjęta dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz 

zmiany Statutu Spółki, której treść została przedstawiona w pkt. 9.2 Prospektu. 

 Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych 5.2.5.

(i) Ograniczenia wynikające ze statutu. 

Statut Emitenta nie zawiera ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych. 

(ii) Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Ofercie oraz regulacji unijnych. 

Ustawa o Obrocie 

Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym 

w Ustawie o Ofercie oraz w Ustawie o Obrocie.  

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Ustawy o Obrocie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:  

(a) papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na 

rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu,  

(b) dokonywanie oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty 

publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i 5 oraz ust. 8 Ustawy o Ofercie, wymaga pośrednictwa 

firmy inwestycyjnej.  

Stronami transakcji zawieranych na rynku giełdowym mogą być wyłącznie: firmy inwestycyjne, zagraniczne 

firmy inwestycyjne nieprowadzące działalności maklerskiej na terytorium RP, KDPW albo spółka, której 

KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1 i 3 Ustawy 
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o Obrocie– w przypadku, o którym mowa w art. 59 ust. 3 Ustawy o Obrocie, spółka prowadząca izbę 

rozliczeniową – w przypadku, o którym mowa w art. 68c ust. 3 Ustawy o Obrocie (art. 31 Ustawy o Obrocie).  

Stronami transakcji zawieranych na rynku giełdowym mogą być również, na warunkach określonych w 

Regulaminie GPW, inne podmioty nabywające i zbywające instrumenty finansowe we własnym imieniu i na 

własny rachunek: będące uczestnikami KDPW lub spółki, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z 

zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2 Ustawy o Obrocie, lub spółki prowadzącej izbę 

rozliczeniową i izbę rozrachunkową, o której mowa w art. 68a Ustawy o Obrocie; niebędące uczestnikami 

podmiotu, o którym mowa powyżej, pod warunkiem wskazania podmiotu będącego uczestnikiem podmiotu, 

o którym mowa powyżej, który zobowiązał się do wypełniania obowiązków w związku z rozliczaniem 

zawartych transakcji.  

Czynność prawna mająca za przedmiot transakcję zawieraną na rynku giełdowym dokonana przez podmioty 

inne niż określone powyżej jest nieważna. 

Ustawa o Ofercie 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie, każdy:  

(a) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 

liczby głosów w spółce publicznej, lub  

(b) 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, lub  

kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 2% 

ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych 

notowań giełdowych lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje 

dopuszczone są do obrotu na innym rynku regulowanym, lub  

kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% 

ogólnej liczby głosów,  

jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, nie później niż w term inie 4 dni roboczych od dnia, 

w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej 

staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki 

publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia 

zawarcia transakcji, przy czym za dni sesyjne uważa się dni sesyjne ustalone przez spółkę prowadzącą 

rynek regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz ogłoszone przez KNF 

w drodze publikacji na stronie internetowej.  

Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, 

której dotyczy zawiadomienie a także podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, 

posiadających akcje spółki oraz o osobach o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c. Zawiadomienie 

powinno zawierać również informacje o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym 

udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej 

liczbie głosów, o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz 

o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, z zastrzeżeniem, że 

w przypadku gdy podmiot posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać wymienione 

w niniejszym zadaniu informacje odrębnie dla każdego rodzaju.  

Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie 

powstaje w przypadku, gdy po rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych 

na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na 

koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym 

wiąże się powstanie tych obowiązków.  
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Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub 

przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z zajściem innego niż czynność prawna 

zdarzenia prawnego oraz pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  

Ponadto, obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają w przypadku gdy prawa głosu są 

związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy 

podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje 

zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na 

rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub 

przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów 

finansowych, które: 

a) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do 

nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub 

b) odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne 

do skutków instrumentów finansowych określonych w punkcie a), niezależnie od tego, czy instrumenty 

te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne. 

W przypadku powyższych instrumentów finansowych liczba głosów posiadanych w spółce publicznej 

odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub zobowiązany jest 

posiadacz tych instrumentów finansowych. W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa 

punkcie b), które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych 

w spółce publicznej, związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów 

wynikających z akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, 

oraz współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa się 

zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym 

dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych regulacyjnych 

standardów technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji. Przy obliczaniu liczby głosów 

uwzględnia się wyłącznie pozycje długie.  

Obowiązki, o których mowa w art. 69, powstają również w przypadku wykonania uprawnienia do nabycia 

akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z art. 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 Ustawy o Ofercie. 

Stosownie do art. 72 Ustawy o Ofercie, nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie 

udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni przez 

podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33% albo o więcej niż 5% 

ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej 

liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%, może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia 

wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 

10% lub 5% ogólnej liczby głosów.  

Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, 

wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki 

w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, za wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 

33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 74 (art. 73 ust. 

1 Ustawy o Ofercie).  

W przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia 

akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do 

spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, 

wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobtgm3tgltqmfyc4mrvhe2tmojrg4
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akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od 

przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do:  

(a) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie 

powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, albo  

(b) do zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie o nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów,  

chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje w ogólnej liczbie 

głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów odpowiednio w wyniku 

podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji (art. 

73 ust. 2 Ustawy o Ofercie).  

Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie ma zastosowanie także w przypadku, gdy 

przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po 

którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, że termin trzymiesięczny liczy się 

od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 

3 Ustawy o Ofercie).  

Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie, z zastrzeżeniem ust. 

2, w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji 

tej spółki (art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie).  

W przypadku, gdy przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia 

akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do 

spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, 

wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 

akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od 

przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 

zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, 

który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej 

liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub 

wygaśnięcia uprzywilejowania akcji.  

Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 

1 lub 2 Ustawy o Ofercie nabył – po cenie wyższej, niż cena określona w tym wezwaniu – kolejne akcje tej 

spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku o którym mowa w art. 83 

Ustawy o Ofercie, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny 

wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte 

po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie (art. 74 ust. 3 Ustawy 

o Ofercie). Przepis art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio 

nabył akcje spółki publicznej.  

Obowiązek, o którym mowa w art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie ma zastosowanie także w przypadku, gdy 

przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po 

którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, że termin wykonania tego 

obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie 

głosów (art. 73 ust. 3 Ustawy o Ofercie). Obowiązki, o których mowa w art. 72 Ustawy o Ofercie nie powstają 

w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu 

niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki (art. 75 ust. 1 Ustawy o Ofercie).  

Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie, obowiązki wskazane w art. 72 i 73 Ustawy o Ofercie nie powstają 

w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat 

od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej.  

Zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie obowiązki, o których mowa w art. 72 - 74 Ustawy o Ofercie, nie 

powstają w przypadku nabywania akcji:  
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(a) spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są 

przedmiotem obrotu zorganizowanego,  

(b) od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, w tym przypadku nie stosuje się art. 5 

Ustawy o Ofercie;  

(c) w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego oraz w postępowaniu egzekucyjnym,  

(d) zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty 

na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 

zabezpieczeniach finansowych,  

(e) obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika, uprawnionego na podstawie innych ustaw do 

korzystania z trybu zaspokojenia, polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu,  

(f) w drodze dziedziczenia, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 Ustawy 

o Ofercie.  

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do 

chwili jego wygaśnięcia, za wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy 

o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyżej Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. 

o niektórych zabezpieczeniach finansowych.  

Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie, w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się 

na zamianę akcji, w przypadku wezwania o którym mowa w art. 72 i art. 73 Ustawy o Ofercie, mogą być 

nabywane wyłącznie akcje innej spółki, kwity depozytowe, listy zastawne, które są zdematerializowane lub 

obligacje emitowane przez Skarb Państwa. W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do 

zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie mogą 

być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki albo inne zdematerializowane zbywalne 

papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce. W przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być 

wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot 

zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy 

o Ofercie.  

Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie, ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu 

zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. 

Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji 

finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane 

i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem 

rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF 

oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje i dołączenia do niego treści 

wezwania (art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie). Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, 

chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od 

wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny 

podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu 

(art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie). Po ogłoszeniu wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania 

oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje informację o tym wezwaniu, wraz z jego 

treścią, przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku ich 

braku, bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie). W przypadku gdy akcje będące 

przedmiotem wezwania są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej oraz w innym państwie członkowskim, podmiot ogłaszający wezwanie jest obowiązany zapewnić na 

terytorium tego państwa szybki i łatwy dostęp do wszelkich informacji i dokumentów, które są przekazane do 

publicznej wiadomości w związku z wezwaniem, w sposób określony przepisami państwa członkowskiego 

(art. 77 ust. 6 Ustawy o Ofercie). Po otrzymaniu zawiadomienia KNF może, najpóźniej na 3 dni robocze 

przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub 

uzupełnień w treści wezwania lub przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym 
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w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni (art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie). Żądanie KNF doręczone podmiotowi 

prowadzącemu działalność maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem którego jest 

ogłoszone i prowadzone wezwanie, uważa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia 

wezwania. W okresie pomiędzy zawiadomieniem KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym 

są notowane dane akcje, o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania, podmiot 

zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od niego lub wobec niego dominujące, a także 

podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji 

spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki, 

mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób 

w nim określony i jednocześnie nie mogą zbywać takich akcji, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać 

obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania oraz nie mogą nabywać pośrednio akcji 

spółki publicznej, której dotyczy wezwanie (art. 77 ust. 4 Ustawy o Ofercie). Po zakończeniu wezwania 

podmiot, który ogłosił wezwanie jest obowiązane zawiadomić w trybie, o którym mowa w art. 69 Ustawy 

o Ofercie, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów 

osiągniętym w wyniku wezwania (art. 77 ust. 7 Ustawy o Ofercie).  

Cena akcji, proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 Ustawy o Ofercie, powinna zostać 

ustalona na zasadach określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie.  

Obowiązki, o których mowa w rozdziale 4 Ustawy o Ofercie, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o Ofercie, 

spoczywają również na:  

(a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku 

z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami 

spółki publicznej, 

(b) funduszu inwestycyjnym, także 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 inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,  

 inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,  

(c) alternatywnej spółce inwestycyjnej - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego 

progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji 

łącznie przez: 

 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; 

(d) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:  

 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, 

z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 

ust. 2 pkt. 2 Ustawy o Obrocie,  

 w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy 

o Obrocie oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych, w zakresie akcji wchodzących w skład 

zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, 

może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,  

 przez osobę trzecią, z którą podmiot ten zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu,  
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(e) 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 dyspozycji co do głosowania,  

(f) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania 

przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub 

prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub 

zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków,  

(g) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie powyższym, posiadając akcje 

spółki publicznej w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach 

(h)  również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na 

rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. 

Obowiązki określone w oddziale 1 Rozdziału 4 Ustawy o Ofercie powstają również w przypadku 

zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, 

o którym mowa w punkcie f), a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia 

w ogólnej liczbie głosów (art. 87 ust. 1a Ustawy o Ofercie). 

Obowiązki określone w przepisach rozdziału 4 Ustawy o Ofercie powstają 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 wskazanych w punkcie f) i g) oraz w art. 87 ust. 1a Ustawy o Ofercie, obowiązki mogą być 

wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie 

porozumienia, o którym mowa w punkcie f), domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej 

przez:  

 małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, 

jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,  

 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,  

 jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. Ponadto, obowiązki wskazane wyżej 

powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi 

zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według własnego 

uznania.  

 Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków, wlicza się:  

 po stronie podmiotu dominującego – liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,  

 po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu w przypadku gdy 

akcjonariusz nie wydał wiążących dyspozycji co do głosowania – liczbę głosów z akcji spółki, objętych 

tym pełnomocnictwem,  

 liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisów prawa, 

 po stronie pełnomocnika, o którym mowa w punkcie h) powyżej – liczbę głosów posiadanych przez 

mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie 

których pełnomocnik ma umocowanie. 

Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy 

o Ofercie nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki 

publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów.  

Stosownie do art. 90 Ustawy o Ofercie, przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, dotyczącego znacznych 

pakietów akcji spółek publicznych, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, 
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w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 

Ustawy o Obrocie, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego.  

Ponadto, przepisów art. 69 -69b Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji 

przez firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 90 ust. 1 Ustawy o Ofercie, które 

łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej, o ile:  

 prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz  

 firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację 

zadań, o których mowa w ust. 1, zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa w art. 55a 

ustawy, właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku 

regulowanego oraz  

 firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań, o których mowa w 

ust. 1 ustawy.  

Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, z wyjątkiem art. 69 – 69b i art. 70, oraz art. 89 w zakresie 

dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej 

sprzedaży, która została zdefiniowana w art. 3 pkt. 47 Ustawy o Obrocie.  

Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w ramach systemu 

zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez:  

 Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie;  

 spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w 

art. 48 ust. 2, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 Ustawy o Obrocie;  

 spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy o 

Obrocie.  

Przepisów art. 69 – 69b Ustawy o Ofercie nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa 

w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b Ustawy o Ofercie pod warunkiem, że:  

 towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują 

przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu 

dominującego;  

 podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu 

głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej;  

 podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa 

powyżej, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm 

inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych 

podmiotów.  

Powyższą regulację stosuje się odpowiednio do podmiotu dominującego wobec podmiotu mającego siedzibę 

w państwie niebędącym państwem członkowskim, który prowadzi działalność równoważną z działalnością 

spółki zarządzającej mającej siedzibę na terytorium państwa członkowskiego lub który wykonuje czynności 

polegające na zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych. 

Warunki, o których mowa w ust. 1d pkt. 1 i 2 art. 90 Ustawy o Ofercie uważa się za spełnione, jeżeli:  

 struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub firmy 

inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej;  

 osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych 

lub firmę inwestycyjną, działają niezależnie;  
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 w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą 

inwestycyjną umowę o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych – w relacjach pomiędzy tym 

podmiotem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje 

niezależność.  

Przepisów art. 69-69b nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji własnych przez spółkę 

publiczną lub podmiot działający na jej rachunek lub w jej imieniu, pod warunkiem że to nabywanie lub 

zbywanie odbywać się będzie w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów 

finansowych (Dz.Urz. UE L 336 z 23.12.2003, str. 33, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 6, t. 6, str. 342), w ramach stabilizacji instrumentów finansowych, oraz że prawa głosu przysługujące 

z tych akcji nie są wykonywane ani w żaden inny sposób wykorzystywane w celu wpływania na 

zarządzanie emitentem. 

Przepisów art. 69-69b nie stosuje się także w przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych 

przez bank krajowy, instytucję kredytową lub firmę inwestycyjną, do portfela handlowego w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie 

(UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), jeżeli: 

 udział w ogólnej liczbie głosów związany z posiadanymi instrumentami finansowymi stanowi mniej niż 

5% ogólnej liczby głosów oraz 

 prawa głosu wynikające z akcji znajdujące się w portfelu handlowym nie są wykonywane. 

Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, z wyjątkiem art. 69-69b i art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym 

art. 69 Ustawy o Ofercie, nie stosuje się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 

ust. 1 pkt. 4 Ustawy o Ofercie, dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie 

składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację 

dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania 

prawa głosu.  

Ponadto, przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, za wyjątkiem art. 69-69b, art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt. 6 

i art. 89 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Ofercie, w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie, nie stosuje się 

w przypadku porozumień dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na 

walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy 

mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 Ustawy 

o Ofercie oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425 i art. 429 § 1 KSH.  

Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku pośredniego nabycia akcji przez Skarb 

Państwa, pod warunkiem że: 

a) podmioty wykonujące uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa oraz podmioty od 

niego zależne wykonują przysługujące im prawa głosu niezależnie od siebie; 

b) osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez podmioty zależne od Skarbu Państwa 

działają niezależnie. 

Ustawa o Obrocie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawa 

o Obrocie oraz Ustawy o Ofercie w sposób następujący:  

 na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy o Obrocie, która w czasie trwania okresu 

zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a ustawy, KNF może, w 

drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 200 tysięcy złotych chyba, że zaistnieją warunki 

określone w art. 159 ust. 1b Ustawy o Obrocie (art. 174 ust. 1 ustawy),  

 na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 

Ustawy o Obrocie, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 100 tysięcy 
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złotych chyba, że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską, 

zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych w sposób, który wyłącza wiedzę tej osoby w 

podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub 

nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie).  

Ustawa o Ofercie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa wyżej, 

w sposób opisany poniżej.  

Zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie, prawo głosu z:  

 akcji spółki publicznej, będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego, 

powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie 

lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 

lub art. 72 Ustawy o Ofercie (art. 89 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Ofercie),  

 wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło 

z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy 

o Ofercie (art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Ofercie),  

 akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy 

o Ofercie (art. 89 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o Ofercie),  

nie może być wykonywane, a jeśli zostało wykonane wbrew zakazowi, nie jest uwzględniane przy obliczaniu 

wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.  

Podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku o którym mowa odpowiednio w art. 73 

ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji 

spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach (art. 89 ust. 2 Ustawy 

o Ofercie).  

Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 art. 89 Ustawy o Ofercie, dotyczy 

także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, 

który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie 

albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie 

(art. 89 ust. 1a Ustawy o Ofercie). W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem 

zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt. 3 albo art. 88a Ustawy o Ofercie, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 

pkt. 1 Ustawy o Ofercie, podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą 

wykonywać prawa głosu z tych akcji (art. 89 ust. 1b Ustawy o Ofercie).  

Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1-2b art. 89 Ustawy 

o Ofercie, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, 

z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw (art. 89 ust. 3 Ustawy o Ofercie).  

Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie, na każdego, kto:  

 nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 Ustawy 

o Ofercie,  

 przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 

72–74 Ustawy o Ofercie,  

 nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie,  

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie 

obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie,  

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa 

w art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie,  

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa 

w art. 90a ust. 1 Ustawy o Ofercie,  
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 wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie, w określonym w nim terminie, nie 

wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania, albo nie przekazuje wyjaśnień 

dotyczących jego treści,  

 nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadkach określonych w art. 74 ust. 3 

Ustawy o Ofercie,  

 w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie, proponuje cenę niższą, 

niż określona na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie,  

 bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt.1 lub 3 albo 

art. 88a Ustawy o Ofercie,  

 nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74, art. 79 lub 

art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie,  

 dokonuje przymusowego wykupu niezgodnego z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy 

o Ofercie,  

 nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie,  

 wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86. ust. 1 Ustawy o Ofercie nie udostępnia dokumentów 

rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień,  

 nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy o Ofercie,  

 dopuszcza się czynów, o których mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,  

KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN.  

Ponadto, zgodnie z art. 97 ust. 1a, na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa 

w art. 69-69b, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, 

Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości: 

a) 1.000.000 PLN – w przypadku osób fizycznych, 

b) 5.000.000 PLN albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu 

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

5.000.000 PLN – w przypadku innych podmiotów. W przypadku gdy podmiot jest jednostką 

dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, 

o którym mowa w punkcie b), stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu 

emitenta ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 

obrotowy. 

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

niedokonania w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b, lub dokonania takiego 

zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, zamiast kary, o której mowa wyżej, 

Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 

straty (art. 97 ust. 1b Ustawy o Ofercie).  

Powyższe kary pieniężne mogą zostać nałożone odrębnie za każdy z czynów określonych w art. 97 ust. 1 

i ust. 1a Ustawy o Ofercie oraz odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia 

dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 

zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki. 

W przypadku gdy fundusz inwestycyjny lub alternatywna spółka inwestycyjna nie dokonuje w terminie 

zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem 

warunków określonych w tych przepisach, kary, o których mowa w art. 97 ust. 1a lub 1b, Komisja może 

nałożyć na: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobtgm3tgltqmfyc4mrvhe2tmojrg4
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a) towarzystwo funduszy inwestycyjnych będące organem tego funduszu inwestycyjnego, 

b) zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

c) zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, zarządzającego tą 

alternatywną spółką inwestycyjną. 

W przypadku gdy fundusz inwestycyjny, co do którego towarzystwo funduszy inwestycyjnych zawarło 

umowy, o których mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy o funduszach inwestycyjnych, nie dokonuje 

w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b, lub dokonuje takiego zawiadomienia 

z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, Komisja może nałożyć karę pieniężną, o której 

mowa w art. 97 ust. 1a lub 1b Ustawy o Ofercie, odpowiednio na spółkę zarządzającą albo na 

zarządzającego z UE. 

Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w ust. 1 lub 1a, Komisja bierze w szczególności pod 

uwagę: 

a) wagę naruszenia oraz czas jego trwania; 

b) przyczyny naruszenia; 

c) sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara; 

d) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, lub 

podmiot, w którego imieniu lub interesie działał podmiot, który dopuścił się naruszenia, o ile można tę 

skalę ustalić; 

e) straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te straty ustalić; 

f) gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją podczas wyjaśniania 

okoliczności naruszenia; 

g) uprzednie naruszenia przepisów niniejszej ustawy popełnione przez podmiot, na który nakładana jest 

kara. 

W decyzji nakładającej karę pieniężną, Komisja może zobowiązać podmiot dopuszczający się naruszenia do 

zaniechania lub powstrzymania się od podejmowania działań stanowiących naruszenie lub wyznaczyć 

termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których 

naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Komisja 

może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.  

W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 97 ust. 1a, Komisja może nałożyć na 

osobę, która pełniła w tym okresie funkcję członka zarządu lub członka organu zarządzającego podmiotu, 

lub była wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania podmiotu, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 

PLN. W przypadku rażącego naruszenia tych obowiązków przez fundusz inwestycyjny lub alternatywną 

spółkę inwestycyjną, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN na członka organu 

zarządzającego: 

a) towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem tego funduszu inwestycyjnego, 

b) zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

c) zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, zarządzającego tą 

alternatywną spółką inwestycyjną 

W przypadku gdy fundusz inwestycyjny, co do którego towarzystwo funduszy inwestycyjnych zawarło 

umowy, o których mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy o funduszach inwestycyjnych, rażąco narusza 

obowiązki, o których mowa w art. 97 ust. 1a, Komisja może nałożyć odpowiednio na członka organu 

zarządzającego spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE karę pieniężną do wysokości 1.000.000 

PLN. 
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Kary dotyczące członków zarządu, członków organów zarządzających lub wspólników uprawnionych do 

reprezentowania podmiotu, nie mogą być nałożone, jeżeli od wydania decyzji nakładających kary na te 

podmioty upłynęło więcej niż 12 miesięcy.  

Kodeks Spółek Handlowych – obowiązek zawiadomienia spółki o osiągnięciu stosunku dominacji 

Zgodnie z art. 6 Kodeksu Spółek Handlowych, w przypadku powstania lub ustania stosunku dominacji, 

spółka dominująca jest zobowiązana do zawiadomienia spółki zależnej o tym zdarzeniu w ciągu dwóch 

tygodni od dnia, odpowiednio, powstania albo ustania stosunku dominacji. Zgodnie z KSH, za spółkę 

dominującą jest uważana spółka handlowa w przypadku gdy: 

 dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na 

walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki 

kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami; lub 

 jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki 

kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z 

innymi osobami; lub 

 jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki 

kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z 

innymi osobami; lub 

 członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki 

zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej); lub 

 dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na 

walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami; lub 

 wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni 

 zależnej, w szczególności na podstawie umów określonych w art. 7 KSH, tj. umów zawartych 

 pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną przewidujących zarządzanie spółką zależną lub 

 przekazywanie zysku przez taką spółkę. 

Brak zawiadomienia o powstaniu stosunku dominacji skutkuje zawieszeniem wykonywania prawa głosu z 

akcji posiadanych przez spółkę dominującą, reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki 

zależnej. Uchwała zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia powzięta z naruszeniem ww. rygoru, 

jest nieważna, chyba że zostały spełnione wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia 

głosów nieważnych. 

Rozporządzenie MAR 

Od dnia 3 lipca 2016 roku podmioty funkcjonujące na rynku kapitałowym obowiązane są stosować przepisy 

Rozporządzenia MAR. Rozporządzenie to ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane 

we wszystkich państach członkowskich UE. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania 

przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów Ustawy o Ofercie czy Ustawy o Obrocie, a także 

wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, sprzecznych z Rozporządzeniem MAR.  

Okresy zamknięte 

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR Osoba Pełniąca Obowiązki Zarządcze u Emitenta nie może 

dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub 

pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych 

związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed 

ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które 

emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z: a) przepisami systemu obrotu, w którym 

akcje Emitenta są dopuszczone do obrotu; lub b) prawem krajowym. 
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Obowiązek powiadamiania o transakcjach 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, Osoby Pełniące Obowiązki Zarządcze oraz Osoby Blisko z 

nimi Związane powiadamiają emitenta i KNF 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 (3) dni robocze po dniu transakcji. 

Akapit powyższy ma zastosowanie, gdy łączna kwota transakcji osiągnie 5.000 EUR w trakcie jednego roku 

kalendarzowego - obowiązek ten dotyczy więc każdej kolejnej transakcji po osiągnięciu tego progu.  

Osoby Blisko Związane powiadamiają również właściwe organy (Komisja Nadzoru Finansowego) 

o wszystkich transakcjach dokonywanych na własny rachunek przez te osoby. 

Emitent musi zapewnić, aby zgłoszone informacje zostały podane do wiadomości publicznej niezwłocznie 

i nie później niż w terminie trzech dni roboczych od zawarcia transakcji. Emitent publikuje raport, w którym 

podaje do publicznej wiadomości informacje otrzymane od Osoby Blisko Związanej, łącznie z jej imieniem i 

nazwiskiem. 

Zakaz nadużyć na rynku 

Zgodnie z art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie: 

a) wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych; 

b) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub 

c) bezprawnego ujawniania informacji poufnych, a także  

d) manipulacji na rynku lub usiłowania manipulacji na rynku, 

Informacje poufne obejmują następujące rodzaje informacji:  

a) 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;  

b) w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, określone w sposób precyzyjny informacje, które 

nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio jednego lub większej 

liczby takich instrumentów pochodnych lub dotyczące bezpośrednio powiązanych kontraktów towarowych na 

rynku kasowym, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie 

znaczący wpływ na ceny takich instrumentów pochodnych lub powiązanych kontraktów towarowych na 

rynku kasowym, oraz gdy można zasadnie oczekiwać, że dane informacje zostaną ujawnione lub ich 

ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi na szczeblu unijnym lub 

krajowym, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem, na odpowiednich rynkach towarowych 

instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych;  

c) w odniesieniu do uprawnień do emisji lub opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcjach, 

określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, 

bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby takich instrumentów, a które w przypadku podania 

ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów lub na 

ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;  

d) 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 
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prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów 

towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.  

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, 

powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych 

na uprawnieniach do emisji. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem 

lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za 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. Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację 

poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych. 

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 lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji, oznaczają 

informacje, których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy 

podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych.  

Zgodnie z art. 8 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. 

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:  

a) 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  

b) 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.  

Stosowanie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa wyżej, oznacza wykorzystywanie informacji 

poufnych, jeżeli osoba stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one 

oparte na informacjach poufnych.  

Zgodnie z art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR, wykorzystywanie informacji poufnych można przypisać w 

szczególności osobie, która powzięła informacje poufne z tytułu: 

(i) bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta (członkowie 

zarządów, rad nadzorczych), 

(ii) posiadania udziałów w kapitale emitenta (udziałowcy) oraz 

(iii) posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia oraz wykonywania zawodu lub 

obowiązków, 

(iv) zaangażowania w działalność przestępczą. 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

  

 
    220 

Dotyczy to także 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. 

Bezprawnego ujawnienia informacji poufnych mogą dopuścić się wszystkie podmioty wymienione w 

powołanym wcześniej art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR, a ma ono 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 (art. 10 ust. 1 Rozporządzenia MAR). 

Nadużycie na rynku w postaci manipulacji na rynku (art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR) obejmuje:  

a) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:  

(i) wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązany 

kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, 

lub co do ich ceny; lub 

(ii) utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego 

kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach 

do emisji na nienaturalnym lub sztucznym poziomie; 

chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne 

zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są 

zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR; 

b) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące 

wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku 

kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji, związane z użyciem 

fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu;  

c) rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym internetu, lub przy użyciu innych środków, 

informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument 

finansowy, powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na 

uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie 

się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku 

kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub 

sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te 

informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;  

d) przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych lub 

wprowadzających w błąd danych dotyczących wkaźnika referencyjnego, jeżeli osoba przekazująca 

informacje lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające 

w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące manipulowanie obliczaniem wskaźnika referencyjnego.  

(iii) Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji wynikający z ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów oraz odpowiedzialność z tytułu niedochowania tego obowiązku 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru 

koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny światowy obrót 

przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia 

przekracza równowartość 1.000.000.000,00 EUR lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia 

przekracza równowartość 50.000.000,00 EUR. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się 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 (art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Wartość denominowana w 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 (art. 5 

Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).  
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Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: przejęcia – m.in. poprzez nabycie lub objęcie akcji - 

bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez 

jednego lub więcej przedsiębiorców. 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez 

przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.  

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:  

(a) jeżeli obrót przedsiębiorcy nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 

równowartości 10.000.000,00 EUR.  

(b) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, 

jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy 

rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi 

przed upływem roku od dnia nabycia oraz że:  

 instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub  

 wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji.  

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć 

w drodze decyzji termin, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub 

uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia:  

 polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, 

pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,  

 następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 

przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 

przedsiębiorcy przejmowanego,  

 przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.  

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę. Postępowanie 

antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy 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.  

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie 

koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać 

koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji - 

koncentracja nie została dokonana. 

Obowiązek w zakresie kontroli koncentracji, wynikający z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 

stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 

139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w Sprawie Koncentracji. Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. 

koncentracje o wymiarze wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, 

które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie 

Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury 

własności w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej 

przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 
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 zawarciu odpowiedniej umowy, 

 ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

 przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa 

posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie 

Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji. 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy: 

 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 

mld euro, oraz 

 łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

2,5 mld euro, 

 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, 

 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej 

dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln euro, oraz 

 łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy instytucje kredytowe lub inne instytucje 

finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące 

obrotu 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 sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów 

wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia. 

 Przymusowy wykup akcji (art. 82 Ustawy o Ofercie) 5.2.6.

Akcjonariuszowi, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego 

dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia dotyczącego nabywania akcji 

Spółki lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw Spółki, osiągnął 

lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przysługuje prawo żądania od 

pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. 

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane 

jest żądanie wykupu. 

Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie, nastąpiło 

w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki, cena 

przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu.  
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Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu jest możliwe po ustanowieniu 

zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem 

przymusowego wykupu. 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego 

działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Odstąpienie od ogłoszenia przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 

Cena akcji proponowana w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu: 

(a) w przypadku gdy którekolwiek z akcji Spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, nie może 

być niższa od: 

 średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których 

dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo 

 średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku 

głównym przez okres krótszy niż określony w pkt. (a); 

(b) w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z lit. (a) albo w przypadku spółki, w stosunku 

do której otwarte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe – nie może być niższa od ich 

wartości godziwej.  

Cena akcji proponowana w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu nie może 

być również niższa od: 

(a) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego 

ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami 

zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5, zapłaciły w okresie 12 miesięcy 

przed ogłoszeniem wezwania, albo 

(b) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub 

podmioty, o których mowa w lit. (a), wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania 

w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. 

Cena akcji proponowana w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu nie może 

być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku 

regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania. 

 Przymusowy odkup akcji (art. 83 Ustawy o Ofercie) 5.2.7.

Akcjonariusz może żądać wykupienia posiadanych przez siebie akcji Spółki przez innego akcjonariusza, 

który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 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 90% ogólnej liczby głosów nie została 

przekazana do publicznej wiadomości, 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 odkupienia akcji zobowiązani są zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub 

przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak również podmioty wobec niego 

zależne i dominujące w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. 

Obowiązek odkupienia akcji spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia dotyczącego 

nabywania akcji Spółki lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw 

Spółki, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi 

i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
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Akcjonariusz żądający wykupu akcji w ramach przymusowego odkupu uprawniony jest do otrzymania ceny 

nie niższej niż cena określona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu ceny akcji proponowanej 

w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu. 

Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów 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.  

 Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych 5.2.8.

przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku 

obrotowego  

W ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego nie były dokonywane publiczne oferty 

przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta.  

 Informacje o podatkach potrącanych u źródła  5.2.9.

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 Ustawy o Obrocie przez papiery wartościowe rozumie się akcje oraz prawa do akcji. 

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat podatków od dochodu uzyskiwanego 

z papierów wartościowych należy skorzystać z porad osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług 

doradztwa podatkowego.  

(i) Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy  

(a) Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne  

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się 

według następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych:  

 podstawę opodatkowania stanowi cały przychód uzyskany z tytułu dywidendy,  

 przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych 

w art. 27 Ustawy o PIT (art. 30a ust. 7 Ustawy o PIT),  

 podatek wynosi 19% uzyskanego przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 Ustawy o PIT), o ile odpowiednia 

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej. Warunkiem zastosowania umowy 

o unikaniu podwójnego opodatkowania jest przedstawienie przez akcjonariusza certyfikatu rezydencji 

podatkowej wydanego przez organy podatkowe właściwe według siedziby akcjonariusza,  

 płatnikiem podatku jest podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek 

zbiorczy, za pośrednictwem którego podmiotu następuje wypłacata dywidendy. Podmiot ten potrąca 

kwotę podatku z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika 

urzędu skarbowego (do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku). Jeśli 

posiadacz rachunku zbiorczego nie ujawnił płatnikowi tożsamości podatników uprawnionych z 

papierów wartościowych zapisanych na tym rachunku, zryczałtowany podatek płatnik wpłaca na 

rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. 

(b) Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne  

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, 

określonych w ustawie o CIT:  

 podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy,  

 podatek wynosi 19% otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT), o ile odpowiednia umowa 

o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej. Warunkiem zastosowania umowy 

o unikaniu podwójnego opodatkowania jest przedstawienie przez akcjonariusza certyfikatu rezydencji 

podatkowej wydanego przez organy podatkowe właściwe według siedziby akcjonariusza.  
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 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 (art. 22 ust. 4 

Ustawy o CIT):  

 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,  

 uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych, o których mowa powyżej, 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,  

 spółka, o której mowa w drugim tirecie powyżej, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% 

udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pierwszym tirecie powyżej,  

 spółka, o której mowa w drugim tirecie powyżej, 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 10% 

nieprzerwanie przez okres dwóch lat.  

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 

udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę 

lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku 

niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w ustalonej wysokości, nieprzerwanie przez okres 

dwóch lat, spółka jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% 

dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do 

zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze 

zwolnienia. Warunkiem zwolnienia dywidend z podatku jest przedstawienie przez akcjonariusza certyfikatu 

rezydencji podatkowej wydanego przez organy podatkowe właściwe według siedziby akcjonariusza oraz 

pisemnego oświadczenia dotyczącego niekorzystania przez akcjonariusza ze zwolnienia z opodatkowania 

podatkiem dochodowym od całości dochodów, bez względu na źródło ich korzystania. Zwolnienie o którym 

mowa powyżej, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie 

unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu 

podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym 

dochód został uzyskany.  

Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o CIT.  

Osoby prawne, które dokonują wypłat należności, są obowiązane jako płatnicy pobierać, w dniu dokonania 

wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem dopuszczalnych odliczeń. 

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 

niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby 

podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 1 Ustawy 

o CIT) oraz posiadania oświadczenia dotyczącego niekorzystania przez akcjonariusza ze zwolnienia 

z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości dochodów, bez względu na źródło ich korzystania. 

Płatnik jest zobowiązany do przekazania kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla siedziby płatnika 

a w przypadku wypłaty na rzecz nierezydenta - właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych 

(art. 26 ust. 3 ustawy o CIT).  



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

  

 
    226 

W przypadkudywidendy uzyskanej z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów 

wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, do pobrania podatku zobowiązany jest podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, jeśli za pośrednictwem tego podmiotu następuje 

wypłata należności. Podatek jest pobierany w dniu dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza 

rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego. Zasady dotyczące zastosowania 

stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobrania 

podatku zgodnie z taką umową, udokumentowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT oraz wpłacania 

podatku, są takie same, jak w przypadku wypłaty dywidendy bezpośrednio przez osobę prawną. 

Jeśli wypłata dywidendy dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów  

wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona, 

płatnik pobiera podatek od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz 

wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. Nie stosuje się w takim 

przypadku art. 26 ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b-3d Ustawy o CIT w zakresie dotyczącym podatników, 

których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona. Podatek wpłaca się do 7 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych. 

(ii) Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży papierów wartościowych  

(a) Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze sprzedaży papierów wartościowych  

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% 

uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT). 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 PIT, 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 ust. pkt. 1 lit. b Ustawy o Obrocie, 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 tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) 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 albo 9a 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 PIT (druk PIT-38), wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. 
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z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 

finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów 

(akcji) w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających 

osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 

przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 

Ustawy o PIT).  

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o PIT zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów 

zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niezapłacenie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem 

posiadania certyfikatu rezydencji przez podatnika.  

(b) Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze sprzedaży papierów wartościowych  

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób prawnych.  

Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, czyli kwotą uzyskaną 

ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na 

nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych łączy się 

z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Stawka podatku wynosi 19% 

otrzymanego przychodu.  

Zgodnie z art. 25 Ustawy o CIT osoby prawne, które dokonały sprzedaży papierów wartościowych, 

zobowiązane są 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 CIT.  

(iii) Podatek od czynności cywilnoprawnych  

Co do zasady sprzedaż akcji dopuszczonych do publicznego obrotu będzie podlegała opodatkowaniu 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych, którego stawka, w świetle art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. b Ustawy o PCC, 

wynosi 1%.  

W myśl przepisu art. 9 pkt. 9 Ustawy o PCC, sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami 

finansowymi firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym albo dokonywana za 

pośrednictwem takich firm lub zagranicznych firm inwestycyjnych albo dokonywana w ramach obrotu 

zorganizowanego albo dokonywana poza takim obrotem 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 stanowi czynność cywilnoprawną zwolnioną z podatku od czynności 

cywilnoprawnych.  

(iv) Podatek od spadków i darowizn  

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nabycie przez osoby fizyczne 

w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem 

papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:  

 w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był 

obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub  

 prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub 

powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy 

darczyńcą i obdarowanym.  
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(v) Odpowiedzialność płatnika  

Emitent zwraca uwagę, iż jako płatnik (jeśli występuje w tej roli zgodnie z obowiązującymi przepisami) ponosi 

odpowiedzialność za potrącanie podatku od dochodu uzyskiwanego przez akcjonariuszy (podatników – 

osoby fizyczne i prawne) z papierów wartościowych w postaci dywidendy. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy 

płatnikiem na podstawie obowiązujących przepisów jest podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych albo rachunek zbiorczy. Ponadto, w pozostałych przypadkach, obowiązek rozliczenia i 

opłacenia podatków obciąża podatnika – akcjonariusza uzyskującego dochód z papierów wartościowych. 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa płatnik, który nie 

wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we 

właściwym terminie organowi podatkowemu, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany 

a niewpłacony.  

Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od 

woli płatnika.  

Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy odrębne przepisy 

stanowią inaczej albo gdy podatek nie został pobrany z winy podatnika, w tych przypadkach organ 

podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej podatnika. 
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 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE  6.

 EMITENT 6.1.

Nazwa Spółki:Artifex Mundi Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona Spółki: Artifex Mundi S.A. 

Siedziba Spółki: Zabrze 

Adres:ul. Michała Archanioła 10, 41-800 Zabrze 

Telefon: +48 32 747 04 47 

Adres poczty elektronicznej:  contact@artifexmundi.com 

Adres strony internetowej: www.artifexmundi.com 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Spółki: Tomasz Grudziński – Prezes Zarządu; 

Emitent odpowiedzialny jest za wszystkie informacje zamieszczone w Prospekcie. 

 

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Spółki: 
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Emitent 

Działając w imieniu Spółki oświadczamy, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej 

staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze 

stanem faktycznym, oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 ____________________ 

Tomasz Grudziński 

Prezes Zarządu 
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 SPRZEDAJĄCY 6.2.

Sprzedający Artifex Mundi Investments oraz Warsaw Equity PE FUND I FIZ Aktywów Niepublicznych 
odpowiadają za wszystkie informacje zamieszczone w Prospekcie. Odpowiedzialność Pana Jerzego Krok 
oraz Przemysława Danowskiego ograniczona jest do informacji o nich samych oraz dokonywanej przez nich 
sprzedaży papierów wartościowych. 

Oświadczenia o odpowiedzialności osób sprzedających akcje w Ofercie: 
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Artifex Mundi Investments Grudziński i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w 
Zabrzu (Akcjonariusz Sprzedający) 

W imieniu Akcjonariusza Sprzedającego, tj. Artifex Mundi Investments Grudziński i Wspólnicy Spółka Jawna 
z siedzibą w Zabrzu oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności 
by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 
faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

______________________ 

Tomasz Piotr Grudziński 

Wspólnik 
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Warsaw Equity PE FUND I FIZ Aktywów Niepublicznych (Akcjonariusz Sprzedający) 

W imieniu Akcjonariusza Sprzedającego, tj. Warsaw Equity PE FUND I Funduszu Inwestycyjnego 

Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Warsaw Equity 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczamy, że zgodnie z naszą 

najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte 

w Prospekcie, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto 

niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

______________________________ ___________________________ 

Jerzy Krok - Prezes Zarządu  Marlena Kadej-Barwik - Prokurent 
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Przemysław Danowski (Akcjonariusz Sprzedający) 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności 

by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 

faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

Moja odpowiedzialność za sporządzenie informacji zamieszczonych w Prospekcie jest ograniczona do 

informacji dotyczących mojej osoby i sprzedawanych przeze mnie Akcji Sprzedawanych, tj. do jego 

następujących części: 

2.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym, w tym z Ofertą, 4. Warunki Oferty, 7.1. Podmioty 

zaangażowane w Ofertę w części dotyczącej mojej osoby oraz odpowiadające powyższym części 

Podsumowania.           

 

 

______________________________ 

Przemysław Danowski 
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Jerzy Krok (Akcjonariusz Sprzedający) 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności 

by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 

faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.  

Moja odpowiedzialność za sporządzenie informacji zamieszczonych w Prospekcie jest ograniczona do 

informacji dotyczących mojej osoby i sprzedawanych przeze mnie Akcji Sprzedawanych, tj. do jego 

następujących części: 

2.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym, w tym z Ofertą, 4. Warunki Oferty, 7.1. Podmioty 

zaangażowane w Ofertę w części dotyczącej mojej osoby oraz odpowiadające powyższym części 

Podsumowania. 

 

 

______________________________ 

Jerzy Krok 
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 OFERUJĄCY, DORADCA FINANSOWY 6.3.

Nazwa:Trigon Dom Maklerski S.A. 

Siedziba:Kraków 

Adres:ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków 

Telefon: +48 22 330 11 11 

Adres poczty elektronicznej:  recepcja.trigon@trigon.pl 

Adres strony internetowej: www.trigon.pl 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Spółki: 

Wojciech Pątkiewicz – Prezes Zarządu 

Przemysłw Kołodziej – Prokurent 

 

Oferujący brał udział w sporządzeniu następujących części Prospektu: 

2.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym, w tym z Ofertą, 4. Warunki Oferty, 7.1. Podmioty 

zaangażowane w Ofertę w części dotyczącej Oferującego oraz odpowiadające powyższym części 

Podsumowania.           

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Oferującego: 
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Oświadczenie Oferującego 

Działając w imieniu Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym oświadczamy, że zgodnie 

z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte 

w częściach Prospektu, za które Oferujący jest odpowiedzialny, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 

faktycznym oraz w częściach tych nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

Odpowiedzialność Oferującego jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji 

zamieszczonych w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do następujących części Prospektu:  

2.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym, w tym z Ofertą, 4. Warunki Oferty, 7.1. Podmioty 

zaangażowane w Ofertę w części dotyczącej Oferującego oraz odpowiadające powyższym części 

Podsumowania.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Wojciech Pątkiewicz 

Prezes Zarządu 

 

 

 

__________________________ 

Przemysław Kołodziej  

Prokurent 

 
  



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

  

 
    238 

 DORADCA PRAWNY 6.4.

Nazwa: Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy Sp. k. 

Nazwa skrócona: BSWW Legal & Tax 

Siedziba: Warszawa 

Adres:ul. Ks. I. J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa 

Telefon: +48 (22) 420 59 59 

Adres poczty elektronicznej:  bswwlegal@bswwlegal.pl 

Adres strony internetowej: www.bswwlegal.pl 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego: 

Piotr Wojnar - Komplementariusz 

 

Doradca Prawny brał udział w sporządzeniu następujących części Prospektu Emisyjnego: 

3.1.1. Wprowadzenie – 3.1.2. Historia Emitenta i jego grupy kapitałowej, 3.6.1. Kapitał akcyjny – 3.6.3. 

Informacje o udziałach w przedsiębiorstwach, w których posiadany przez Emitenta udział w kapitale może 

mieć znaczący wpływ na ocenę jego własnych aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat, 

3.7. Znaczni akcjonariusze, 3.8. Zarządzanie i ład korporacyjny, 3.12.10. Postępowania sądowe i 

arbitrażowe, 6.4. Doradca Prawny, 7.1. Podmioty zaangażowane w Ofertę (w zakresie dot. Doradcy 

Prawnego, 5.2 Przepisy dotyczące papierów wartościowych oraz odpowiadające powyższym części 

Podsumowania.                                       
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Oświadczenie o odpowiedzialności Doradcy Prawnego 

Działając w imieniu Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, 

niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by 

zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które Doradca Prawny jest 

odpowiedzialny, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz w częściach tych nie pominięto 

niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

Odpowiedzialność Doradcy Prawnego jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji 

zamieszczonych w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do następujących części Prospektu:  

3.1.1. Wprowadzenie – 3.1.2. Historia Emitenta i jego grupy kapitałowej, 3.6.1. Kapitał akcyjny – 3.6.3. 

Informacje o udziałach w przedsiębiorstwach, w których posiadany przez Emitenta udział w kapitale może 

mieć znaczący wpływ na ocenę jego własnych aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat, 

3.7. Znaczni akcjonariusze, 3.8. Zarządzanie i ład korporacyjny, 3.12.10. Postępowania sądowe i 

arbitrażowe, 6.4. Doradca Prawny, 7.1. Podmioty zaangażowane w Ofertę (w zakresie dot. Doradcy 

Prawnego, 5.2 Przepisy dotyczące papierów wartościowych oraz odpowiadające powyższym części 

Podsumowania.                                       

 

________________________________ 

Piotr Wojnar 

Adwokat, Komplementariusz 
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 INFORMACJE DODATKOWE 7.

 PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W OFERTĘ 7.1.

Pomiędzy żadnymi podmiotami biorącymi udział w przygotowaniu Oferty nie występuje konflikt interesów. 

Wskazane poniżej podmioty biorą udział w przygotowaniu Oferty. 

Emitent 

Emitentem jest spółka Artifex Mundi S.A., spółka akcyjna utworzona i prowadząca działalność zgodnie 

z prawem polskim, z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Michała Archanioła 10, 41-800 Zabrze, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000059973. 

Akcjonariusze Sprzedający 

 
Artifex Mundi Investments  

Artifex Mundi Investments Grudziński i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Michała 

Archanioła 10, 41-800 Zabrze, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000631407. W ramach Oferty Artifex Mundi Investments sprzedaje do 1.900.000 akcji na okaziciela serii B 

w kapitale zakładowym Emitenta. Nie istnieją interesy Artifex Mundi Investments o istotnym znaczeniu dla 

emisji lub Oferty, w tym w szczególności nie istnieje konflikt interesów Artifex Mundi Investments z 

interesami innych podmiotów zaangażowanych w Ofertę. 

Warsaw Equity PE Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 

Warsaw Equity PE Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, fundusz utworzony 

i prowadzący działalność zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie zarejestrowany pod nr 1025, 

REGON: 147425435. W ramach Oferty Warsaw Equity PE Fund I FIZAN sprzedaje do 4.020.000 akcji na 

okaziciela serii B w kapitale zakładowym Emitenta. Nie istnieją interesy Warsaw Equity PE Fund I FIZAN 

o istotnym znaczeniu dla emisji lub Oferty, w tym w szczególności nie istnieje konflikt interesów Warsaw 

Equity PE Fund I FIZAN z interesami innych podmiotów zaangażowanych w Ofertę. 

Przemysław Danowski 

W ramach Oferty Przemysław Danowski sprzedaje do 165.000 akcji na okaziciela serii B w kapitale 

zakładowym Emitenta. Przemysław Danowski pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Emitenta. Nie istnieją interesy Przemysława Danowskiego o istotnym znaczeniu dla emisji lub 

Oferty, w tym w szczególności nie istnieje konflikt interesów Przemysława Danowskiego z interesami innych 

podmiotów zaangażowanych w Ofertę.  

Jerzy Krok 

W ramach Oferty Przemysław Danowski sprzedaje do 65.000 akcji na okaziciela serii B w kapitale 

zakładowym Emitenta. Nie istnieją interesy Jerzego Kroka jego o istotnym znaczeniu dla emisji lub Oferty, 

w tym w szczególności nie istnieje konflikt interesów Jerzego Kroka z interesami innych podmiotów 

zaangażowanych w Ofertę.  

Akcjonariusze Sprzedający, będący Znacznymi Akcjonariuszami, nie zawierali umów z doradcami Emitenta, 

o istotnym znaczeniu dla Oferty lub emisji Nowych Akcji. 

Oferujący 

Oferującym jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków. 

Oferujący prowadzi działalność usługową w pełnym zakresie na rynku papierów wartościowych, która 

obejmuje obrót i działalność maklerską, zarządzanie aktywami, pozyskiwanie finansowania i doradztwo 

finansowe, jak również oferuje inne usługi i produkty bankowości inwestycyjnej różnym spółkom i osobom 

fizycznym. W zwykłym toku działalności prowadzonej przez Oferującego w zakresie obrotu papierami 

wartościowymi, usług maklerskich, zarządzania aktywami i pozyskiwania finansowania może on być 
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w dowolnym czasie zleceniobiorcą lub zleceniodawcą więcej niż jednej strony, zajmować długą lub krótką 

pozycję, dokonywać obrotu lub w inny sposób przeprowadzać transakcje na własny rachunek lub na 

rachunek klientów, dotyczące dłużnych lub udziałowych papierów wartościowych lub niepodporządkowanych 

kredytów Spółki lub Akcjonariuszy Sprzedających, ich podmiotów powiązanych lub innych podmiotów, które 

mogą uczestniczyć lub mieć związek z Ofertą. Ponadto, Oferujący może mieć obecnie lub w przyszłości 

powiązania inwestycyjne w ramach działalności powierniczej oraz inne powiązania ze stronami innymi niż 

Spółka lub Akcjonariusze Sprzedający i takie strony mogą mieć interes w związku ze Spółką, 

Akcjonariuszami Sprzedającymi lub Ofertą. Co więcej, Oferujący może mieć powiązania powiernicze lub 

inne, w ramach których może wykonywać prawa głosu z papierów wartościowych różnych osób, a takie 

papiery wartościowe mogą w dowolnym czasie obejmować papiery wartościowe Spółki, Akcjonariuszy 

Sprzedających lub innych podmiotów zainteresowanych Ofertą. Oferujący prowadzi działalność zgodnie 

z polityką dotyczącą konfliktu interesów, która ma na celu identyfikowanie wszelkich konfliktów interesów 

w zwykłym toku działalności oraz stosowanie środków organizacyjnych i proceduralnych służących 

zarządzaniu takimi konfliktami. 

Oferujący zawarł z Emitentem umowę pośrednictwa w zaoferowaniu akcji Spółki w trybie pierwszej oferty 

publicznej. Na podstawie zawartej umowy, Oferujący przyjął zlecenie zorganizowania oferty sprzedaży 

Nowych Akcji na rzecz Inwestorów. Emitent zobowiązał się do zaoferowania określonej liczby Nowych Akcji 

w ramach Oferty za pośrednictwem Oferującego po uprzednio zaakceptowanej Cenie Emisyjnej. W zamian 

za usługi świadczone na rzecz Emitenta, Oferujący otrzyma wynagrodzenie zgodne z założeniami 

wskazanymi w umowie. 

Oferujący zawarł z Akcjonariuszami Sprzedającymi trójstronną umowę pośrednictwa w zbyciu akcji Spółki 

w trybie pierwszej oferty publicznej. Na podstawie umowy Akcjonariusze Sprzedający zobowiązali się do 

sprzedaży określonej w dyspozycji sprzedaży liczby akcji Sprzedawanych w ramach Oferty za 

pośrednictwem Oferującego, po uprzednio zaakceptowanej wspólnie z Emitentem Cenie Sprzedaży, w tym 

w szczególności do złożenia odpowiednich zleceń sprzedaży Akcji Sprzedawanych. W zamian za usługi 

świadczone na rzecz Akcjonariuszy Sprzedających, Oferujący otrzyma wynagrodzenie zgodne z założeniami 

wskazanymi w umowie. 

Doradca Prawny  

Doradcą prawnym Emitenta jest Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą 

w Warszawie, adres: ul. Ks. I. J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa. 

Ponadto Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy Sp. k. może świadczyć w przyszłości inne usługi 

prawne na rzecz Spółki, Grupy lub Akcjonariuszy Sprzedających w zakresie prowadzonej przez Spółkę, 

Grupę lub Akcjonariuszy Sprzedających działalności na podstawie odpowiednich umów o świadczenie 

usług prawnych. 

Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy Sp. k. nie posiada istotnych interesów w Spółce, w tym 

w szczególności, na Datę Prospektu nie posiada Akcji. 

Doradca Prawny zawarł z Emitentem umowę zlecenia, na podstawie której Doradca Prawny zobowiązał się 

do świadczenia na rzecz Emitenta usług z zakresu doradztwa prawnego w procesie pierwszej oferty 

publicznej Emitenta, w zamian za wynagrodzenie określone w umowie zlecenia. 

W Prospekcie nie zostały zamieszczone oświadczenia ani raporty ekspertów, którzy działaliby na zlecenie 

Emitenta, w celu przygotowania analiz branżowych, czy rynkowych.  

 INFORMACJE O ZAANGAŻOWANIU OSÓB TRZECICH 7.2.

W Prospekcie zostały zamieszczone natomiast informacje pochodzące od osób trzecich, ze źródeł 

informacyjnych ogólnodostępnych, w szczególności z: 

 publikacji Głównego Urzędu Statystycznego; 

 publikacji Narodowego Banku Polskiego; 

 publikacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego;  
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 publikacji OECD; 

 raportów opublikowanych przez Komisję Europejską; 

 raportów opublikowanych przez Newzoo BV; 

 raportów opublikowanych przez SuperData Research; 

 raportów opublikowanych przez App Annie; 

 raportów opublikowanych przez PWC; 

 raportu Kondycja Polskiej Branży Gier Wideo 2015. 

Wszelkie dane makroekonomiczne i statystyczne zawarte w Prospekcie pochodzą z publicznie dostępnych 

źródeł o różnym stopniu wiarygodności lub zostały przygotowane na podstawie informacji pochodzących od 

Zarządu Emitenta. Informacje pochodzące od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone, tj. w stopniu, w 

jakim jest tego świadom Emitent oraz w jakim może to ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez 

osobę trzecią, nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby 

niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. Źródła wszystkich danych zostały podane w źródłach wykresów i 

tabel oraz w przypisach dolnych, w miejscach gdzie zostały one przytoczone. 

 DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU 7.3.

W okresie ważności Prospektu, w siedzibie Emitenta zostały udostępnione do wglądu w formie papierowej, 

a także w wersji elektronicznej na stronie Emitenta, następujące dokumenty:  

- Statut; 

- Regulaminy organów Emitenta; 

- Sprawozdania finansowe Emitenta za lata obrotowe 2014 i 2015; 

- Sprawozdanie finansowe spółek zależnych za rok 2015 

- Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 r. 

 BIEGLI REWIDENCI 7.4.

 Imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy biegłych rewidentów Emitenta w okresie objętym 7.4.1.

historycznymi informacjami finansowymi (wraz z opisem ich przynależności do 

organizacji zawodowych) 

Biegłym rewidentem dokonującym badania historycznych informacji finansowych Emitenta za lata 2014 

i 2015 sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

w kształcie przyjętym przez Unię Europejską, jest UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, (adres: ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków) – podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych – wpisany na listę podmiotów prowadzoną przez Krajową 

Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3115. 

W imieniu UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. badania historycznych informacji finansowych dokonał 

dr Roman Seredyński – wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 10395. 

 Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany Biegłego Rewidenta 7.4.2.

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Biegły Rewident nie złożył rezygnacji 

Emitentowi, nie został zmieniony, ani zwolniony przez Emitenta, z zastrzeżeniem poniższym. 

Sprawozdania finansowe za lata obrotowe zakończone 31.12.2013 r. oraz 31.12.2014 r. zostały zbadane 
przez HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych (numer 3697). Sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2015 zostały zbadane 
przez UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych (numer 3115).   
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 SPRAWOZDANIA FINANSOWE  8.

 ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30.06.20168.1.
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Dane Jednostki dominującej 

Nazwa:    Artifex Mundi S.A. 

Siedziba:   ul. Michała Archanioła 10 

  41-800 Zabrze 

Podstawowy przedmiot działalności: Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 

Organ prowadzący rejestr:  Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000599733 

REGON:   242841025 

NIP:   648-276-51-28 

Czas trwania Spółki:   Nieograniczony 

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą 

funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy.  

Okresy prezentowane 

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 30.06.2016 roku i obejmuje okres 6 

miesięcy, tj. od dnia 01.01.2016 roku do dnia 30.06.2016 roku.  

Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabilansowych 

zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31.12.2015 roku oraz 30.06.2015 roku.  

Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych 

dochodów, skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu 

z przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku. 

Założenie kontynuacji działalności 

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Zarząd Spółki Jednostki dominującej uważa, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności 

jednostki. 

Skład organów Jednostki dominującej na dzień 30.06.2016 r. 

Zarząd 

Tomasz Grudziński Prezes Zarządu 

Jakub Grudziński Członek Zarządu 

Robert Mikuszewski Członek Zarządu 
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Kamil Urbanek Członek Zarządu 

Mariusz Szynalik Członek Zarządu 

Rada Nadzorcza 

Przemysław Danowski Członek Rady Nadzorczej 

Adrian Półtorak Członek Rady Nadzorczej 

Rafał Wroński Członek Rady Nadzorczej 

Mateusz Czajkowski Członek Rady Nadzorczej 

Ewelina Nowakowska Członek Rady Nadzorczej 

Grupa Kapitałowa 

Spółki zależne 

 

Informacja o konsolidacji 

Artifex Mundi S.A. jest Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej, sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  

Na dzień 30.06.2016 roku konsolidacji podlegają Artifex Mundi S.A. oraz dwie Spółki zależne: Modrzew z Daleka Sp. z o. o. 

oraz AM Game Studios Sp. z o. o. We obydwu tych Spółkach Artifex Mundi S.A. posiada 100% udziałów.  

Na dzień 31.12.2015 roku konsolidacji podlegały Artifex Mundi S.A. oraz trzy Spółki zależne: Two Sheds Sp. z o. o. w likwidacji, 

Modrzew z Daleka Sp. z o. o. oraz AM Game Studios Sp. z o. o. We wszystkich tych Spółkach Artifex Mundi S.A. posiadał 100% 

udziałów.  

Na dzień 30.06.2015 roku konsolidacji podlegały Artifex Mundi S.A. oraz cztery Spółki zależne: Two Sheds Sp. z o. o., Artifex 

Mundi Ltd., Modrzew z Daleka Sp. z o. o. oraz AM Game Studios Sp. z o. o. We wszystkich tych Spółkach Artifex Mundi S.A. 

posiadał 100% udziałów.  

Artifex Mundi S.A. 

AM Game Studios Sp. z o. o. Modrzew z Daleka Sp. z o. o. 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  
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Wybrane dane finansowe 

Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR w okresach objętych 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: 

Okres sprawozdawczy Średni kurs w okresie * Minimalny kurs w okresie Maksymalny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu 

01.01.2016 - 30.06.2016 4,3680 4,2355 4,4987 4,4255 

01.01.2015 - 31.12.2015 4,1848 3,9822 4,3580 4,2615 

01.01.2015 - 30.06.2015 4,1409 3,9822 4,3335 4,1944 

* średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów 

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.  

Poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów 

środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez 

Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. 

Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na euro na dzień bilansowy: 

Wyszczególnienie 

PLN EUR 

01.01.2016 - 
30.06.2016 

01.01.2015 - 
30.06.2015 

01.01.2016 - 
30.06.2016 

01.01.2015 - 
30.06.2015 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 605 992,93 9 366 416,55 2 428 111,93 2 261 927,73 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 335 081,83 5 892 166,06 992 463,79 1 422 919,19 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 282 925,37 5 585 036,33 980 523,21 1 348 749,39 

Zysk (strata) okresu 3 330 535,37 4 483 376,30 762 485,20 1 082 705,76 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 265 246,30 889 502,88 60 724,89 214 809,07 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -48 994,06 -308 195,49 -11 216,59 -74 427,18 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 343,50 -232 921,75 -765,45 -56 249,06 

Przepływy pieniężne netto, razem 212 908,74 348 385,64 48 742,84 84 132,83 

Aktywa razem 29 526 590,76 23 241 792,16 6 671 921,99 5 541 148,24 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 733 080,43 3 281 638,42 843 538,68 782 385,66 

Zobowiązania długoterminowe 496 159,00 515 436,00 112 113,66 122 886,71 

Zobowiązania krótkoterminowe 3 236 921,43 2 766 202,42 731 425,02 659 498,96 

Kapitał własny 25 793 510,33 19 960 153,74 5 828 383,31 4 758 762,57 

Kapitał podstawowy 100 000,00 100 000,00 22 596,32 23 841,31 

Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Średnioważona liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Zysk (strata) na jedną akcję 0,33 0,45 0,08 0,11 

Wartość księgowa na jedną akcję 2,58 2,00 0,58 0,48 

Wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 0,02 0,00 0,01 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  
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Oświadczenie Zarządu 

Zarząd Jednostki dominującej oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze śródroczne skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi w Artifex Mundi S.A. zasadami 

rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki, jak 

również jej wynik finansowy.  

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zatwierdzonymi przez Unię Europejską, które zostały opublikowane i weszły w życie na 

dzień 30 czerwca 2016 r., a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 

września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych 

oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 

133). 

Ponadto Zarząd Artifex Mundi S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący 

przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami 

prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tych sprawozdań, spełniali warunki do wyrażenia 

bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARTIFEX MUNDI S.A. 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej  

 nr noty 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

A. Aktywa trwałe 
 

1 417 797,37 1 578 571,64 1 580 103,56 

 I. Rzeczowe aktywa trwałe 1 481 172,61 509 986,84 451 347,58 

 II. Aktywa niematerialne 2 540 428,75 667 594,85 917 613,29 

 III. Aktywa finansowe 3 0,00 0,00 -171 426,25 

 IV. Należności 4 87 658,24 86 005,61 84 384,13 

 V. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 283 064,00 314 282,00 297 138,00 

 VI. Rozliczenia międzyokresowe 6 25 473,77 702,34 1 046,81 

B. Aktywa obrotowe 
 

28 108 793,39 24 789 668,37 21 661 688,60 

 I. Aktywowane koszty gier komputerowych 7 21 262 179,89 18 566 349,04 13 804 694,39 

 II. Należności z tytułu dostaw i usług 8 3 227 921,01 2 862 062,16 2 792 592,55 

 III. Należności z tytułu podatku dochodowego 9 5 167,00 0,00 0,00 

 IV. Pozostałe należności 10 1 038 915,12 946 738,14 645 725,96 

 V. Aktywa finansowe 11 0,00 40 657,53 0,00 

 VI. Rozliczenia międzyokresowe 12 135 272,48 147 432,35 54 327,67 

 VII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 2 439 337,89 2 226 429,15 4 364 348,03 

Aktywa razem 
 

29 526 590,76 26 368 240,01 23 241 792,16 

 

 
nr noty 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

A. Kapitał własny 
 

25 793 510,33 22 508 227,94 19 960 153,74 

 I. Kapitał podstawowy 14 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

 II. Pozostałe kapitały 15 23 370 535,16 15 682 089,09 15 687 824,84 

 III. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 16 -1 007 560,20 -318 110,25 -311 047,40 

 IV. Wynik finansowy bieżącego roku 
 

3 330 535,37 7 044 249,10 4 483 376,30 

B. Zobowiązania długoterminowe 
 

496 159,00 502 941,00 515 436,00 

 I. Pozostałe rezerwy 17 0,00 0,00 0,00 

 II. Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 496 159,00 502 941,00 515 436,00 

 III. Pozostałe zobowiązania długoterminowe 19 0,00 0,00 0,00 

C. Zobowiązania krótkoterminowe 
 

3 236 921,43 3 357 071,07 2 766 202,42 

 I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 20 870 038,10 746 172,65 683 126,45 

 II. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 21 657 768,64 1 010 455,64 956 106,49 

 III. Pozostałe zobowiązania 22 1 021 798,98 1 050 245,99 692 904,83 

 IV. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 23 347 365,76 367 768,04 283 275,45 

 V. Rozliczenia międzyokresowe 24 339 949,95 182 428,75 150 789,20 

Kapitał własny i zobowiązania 
 

29 526 590,76 26 368 240,01 23 241 792,16 

Tomasz Grudziński Kamil Urbanek Mariusz Szynalik Robert Mikuszewski Jakub Grudziński 

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 

Zabrze, 30 września 2016 roku 
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem 
z całkowitych dochodów 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat nr noty 
01.01.2016 - 
30.06.2016 

01.01.2015 - 
30.06.2015 

A. Przychody 25 10 605 992,93 9 366 416,55 

B. Koszt własny sprzedaży 29 4 315 420,54 1 860 126,78 

C. Wynik brutto ze sprzedaży  
 

6 290 572,39 7 506 289,77 

 
I. Koszty sprzedaży 

 
0,00 0,00 

 
II. Koszty ogólnego zarządu 29 1 421 621,61 1 233 088,06 

D. Wynik netto ze sprzedaży 
 

4 868 950,78 6 273 201,71 

 
I. Pozostałe przychody operacyjne 27 20 685,56 20 365,15 

 
IV. Pozostałe koszty operacyjne 28 554 554,51 401 400,80 

E. Wynik operacyjny 
 

4 335 081,83 5 892 166,06 

 
I. Przychody finansowe 30 66 949,33 25 352,86 

 
II. Koszty finansowe 31 119 105,79 332 482,59 

F.  Wynik przed opodatkowaniem 
 

4 282 925,37 5 585 036,33 

 
I.  Podatek dochodowy 32 952 390,00 1 101 660,03 

  
a) bieżący 

 
709 740,00 883 362,03 

  
b) odroczony 

 
242 650,00 218 298,00 

G. Wynik okresu 
 

3 330 535,37 4 483 376,30 

 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów 
01.01.2016 - 
30.06.2016 

01.01.2015 - 
30.06.2015 

Zysk okresu 3 330 535,37 4 483 376,30 

Inne całkowite dochody 0,00 0,00 

          1. Inne całkowite dochody, które będą mogły w przyszłości zostać przekwalifikowane do wyniku 0,00 0,00 

          2. Inne całkowite dochody, które nie będą mogły w przyszłości zostać przekwalifikowane do wyniku 0,00 0,00 

Łączne całkowite dochody 3 330 535,37 4 483 376,30 

 

Tomasz Grudziński Kamil Urbanek Mariusz Szynalik Robert Mikuszewski Jakub Grudziński 

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 

Zabrze, 30 września 2016 roku  
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Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. na dzień 30.06.2016  254 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały 
Niepodzielony wynik z lat 

ubiegłych 
Wynik finansowy Kapitały razem 

Stan na początek okresu 01.01.2016 100 000,00 15 682 089,09 6 726 138,85 0,00 22 508 227,94 

Zmiana polityki rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stan na początek okresu 01.01.2016 skorygowany 100 000,00 15 682 089,09 6 726 138,85 0,00 22 508 227,94 

Wynik okresu 0,00 0,00 0,00 3 330 535,37 3 330 535,37 

Podział zysku za rok poprzedni przeznaczenie na kapitały 0,00 7 688 446,07 -7 688 446,07 0,00 0,00 

Wypłata dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe zmiany 0,00 0,00 -45 252,98 0,00 -45 252,98 

Stan na koniec okresu 30.06.2016 100 000,00 23 370 535,16 -1 007 560,20 3 330 535,37 25 793 510,33 

 

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały 
Niepodzielony wynik z lat 

ubiegłych 
Wynik finansowy Kapitały razem 

Stan na początek okresu 01.01.2015 100 000,00 10 208 113,21 5 395 241,88 0,00 15 703 355,09 

Zmiana polityki rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Stan na początek okresu 01.01.2015 skorygowany 100 000,00 10 208 113,21 5 395 241,88 0,00 15 703 355,09 

Wynik okresu 0,00 0,00 0,00 4 483 376,30 4 483 376,30 

Podział zysku za rok poprzedni przeznaczenie na kapitały 0,00 5 473 975,88 -5 473 975,88 0,00 0,00 

Wypłata dywidendy 0,00 0,00 -230 000,00 0,00 -230 000,00 

Pozostałe zmiany 0,00 5 735,75 -2 313,40 0,00 3 422,35 

Stan na koniec okresu 30.06.2015 100 000,00 15 687 824,84 -311 047,40 4 483 376,30 19 960 153,74 

Tomasz Grudziński Kamil Urbanek Mariusz Szynalik Robert Mikuszewski Jakub Grudziński 

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 
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Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. na dzień 30.06.2016  255 

Zabrze, 30 września 2016 roku  
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 
01.01.2016 - 30.06.2016 01.01.2015 - 30.06.2015 

Zysk (strata) netto 3 330 535,37 4 483 376,30 

Korekty o pozycje: -3 065 289,07 -3 593 873,42 

           1. Amortyzacja 200 611,40 207 949,11 

           2. Odpisy wartości firmy 0,00 70 774,11 

           3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -63 512,24 44 962,79 

           4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 969,40 539,43 

           5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 

           6. Zmiana stanu rezerw -27 184,28 228 912,13 

           7. Zmiana stanu aktywowanych kosztów gier free-to-play -2 016 260,37 -3 290 142,43 

           8. Zmiana stanu aktywowanych kosztów gier premium -679 570,48 -1 471 815,04 

           9. Zmiana stanu należności -464 855,46 210 100,92 

           10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -193 614,68 485 653,46 

          11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 176 127,64 -80 807,90 

          12. Inne korekty z działalności operacyjnej 0,00 0,00 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 265 246,30 889 502,88 

Wpływy 40 890,00 0,00 

           1. Zbycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

           2. Z aktywów finansowych, w tym: 40 890,00 0,00 

               a) w jednostkach powiązanych  0,00  0,00 

               b) w pozostałych jednostkach 40 890,00  0,00 

Wydatki 89 884,06 308 195,49 

           1. Nabycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 89 884,06 308 195,49 

           2. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 

               a) w jednostkach powiązanych  0,00 0,00 

               b) w pozostałych jednostkach  0,00 0,00 

                    - nabycie aktywów finansowych  0,00 0,00 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -48 994,06 -308 195,49 

Wpływy 0,00 3 560,24 

           1. Kredyty i pożyczki  0,00 3 560,24 

Wydatki 3 343,50 236 481,99 

           1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  0,00 230 000,00 

           2. Spłaty kredytów i pożyczek 141,63 2 826,12 

           3. Odsetki 3 201,87 3 655,87 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -3 343,50 -232 921,75 

Zmiana stanu środków pieniężnych 212 908,74 348 385,64 

Środki pieniężne na początek okresu 2 226 429,15 4 015 962,39 

Środki pieniężne na koniec okresu 2 439 337,89 4 364 348,03 

Tomasz Grudziński Kamil Urbanek Mariusz Szynalik Robert Mikuszewski Jakub Grudziński 

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 

Zabrze, 30 września 2016 roku 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  
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Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości zatwierdzonymi przez Unię Europejską, na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 

1606/2002), zwanymi dalej „MSSF UE”.  

MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

(RMSR) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania 

w UE. 

Nowe i zmienione standardy i interpretacje 

Nowe oraz zmienione standardy i interpretacje przyjęte do stosowania w UE przed 1 stycznia 2016 r. i obowiązujące w UE 

od 2016 r. obejmują: 

 

Nowe oraz zmienione standardy i interpretacje przyjęte do stosowania i obowiązujące w UE od 1 stycznia 2016 r. obejmują:  

Standard Opis zmian 
Data obowiązywania w Unii 

Europejskiej 

Coroczne poprawki do MSSF 

(cykl 2010-2012) 

Zestaw poprawek dotyczących: 

- MSSF 2 – kwestia warunków nabycia uprawnień; 

- MSSF 3 – wyjaśnienie obowiązku uiszczenia zapłaty warunkowej; 

- MSSF 8 – kwestia prezentacji segmentów operacyjnych; 

- MSSF 13 – wyjaśnienie dotyczące braku dyskonta; 

- MSR 16 / MSR 38 – kwestia ujęcia wartości bilansowej brutto i amortyzacji w 

modelu wartości przeszacowanej, 

- MSR 24 - definicja kadry zarządzającej 

1 stycznia 2016 

 

MSR 19 Świadczenia 

pracownicze 

Zmiana dotyczy ujęcia świadczeń wnoszonych przez pracowników lub osoby 

trzecie przy ujmowaniu programów określonych świadczeń. 
1 stycznia 2016 

Standard Opis zmian 
Data obowiązywania w 

Unii Europejskiej 

MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia 

międzyokresowe 

 

Zasady rachunkowości i ujawnień dla regulacyjnych pozycji odroczonych. 

Standard dotyczy wszystkich umów zawartych z klientami, z wyjątkiem takich, które 

wchodzą w zakres innych MSSF (tj. umów leasingu, ubezpieczeniowych i instrumentów 

finansowych). 

1 stycznia 2016 

Zmiany do MSSF 11 Wspólne 

porozumienia umowne 

Dodatkowe wytyczne związanie z wykazywaniem nabycia udziału we wspólnej 

działalności. 
1 stycznia 2016 

Zmiany do MSR 16 i  MSR 41 Zasady rachunkowości dla roślin produkcyjnych. 1 stycznia 2016 

Zmiany do MSR 16 i MSR 38 
Doprecyzowanie standardów, iż nie można opierać metody amortyzacji na 

przychodach, które są  generowane przez wykorzystanie danego aktywa. 
1 stycznia 2016 

Zmiany do MSR 27 Jednostkowe 

sprawozdania finansowe 

Zastosowania metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych. 

 
1 stycznia 2016 

Zmiany do MSR 1 Prezentacja 

sprawozdań finansowych 
Zmiany dotyczące wymaganych ujawnień w sprawozdaniach finansowych. 1 stycznia 2016 
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Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie 

Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje nie zostały przyjęte przez Unię 

Europejską lub nie są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2016 roku: 

 

 

Coroczne poprawki do MSSF 

(cykl 2012-2014) 

Zestaw poprawek dotyczących: 

MSSF 5 – zmiany dotyczące metody sprzedaży; 

MSSF 7 – regulacje dotyczące umów usługowych oraz zastosowanie standardu w 

śródrocznych sprawozdaniach finansowych; 

MSR 19 – ustalenie stóp dyskonta dla obowiązków z tytułu świadczeń po okresie 

zatrudnienia; 

MSR 34 – dodatkowe wytyczne dotyczące ujawnień w sprawozdaniach śródrocznych. 

1 stycznia 2016 

Standard Opis zmian 
Data obowiązywania w Unii 

Europejskiej 

Zmiany do MSSF 10 i  MSR 28 
Zawiera wytyczne dotyczące sprzedaży lub wniesienia aktywów przez inwestora 

do spółki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia. 

Pierwotnie 1 stycznia 2016. Do 

dnia dzisiejszego 

niezatwierdzone przez UE 

Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i 

MSR 28 

Doprecyzowanie zapisów dotyczących ujęcia jednostek inwestycyjnych w 

konsolidacji. 

Pierwotnie 1 stycznia 2016. Do 

dnia dzisiejszego 

niezatwierdzone przez UE 

Zmiany do MSR 7 Sprawozdanie 

z przepływów pieniężnych 
Inicjatywa dot. ujawniania informacji 1 stycznia 2017 

Zmiany do MSR 12 Podatek 

odroczony 

Rozpoznawanie aktywów z tytułu podatku odroczonego od niezrealizowanych 

strat 
1 stycznia 2017 

MSSF 9 Instrumenty finansowe 

(wraz z aktualizacjami) 

Zmiana klasyfikacji i wyceny - zastąpienie aktualnie obowiązujących kategorii 

instrumentów finansowych dwoma kategoriami: wycenianych wg 

zamortyzowanego kosztu i w wartości godziwej. Zmiany w rachunkowości 

zabezpieczeń. 

1 stycznia 2018 

MSSF 15 Przychody z umów z 

klientami 
MSSF 15 ujednolica wymogi dotyczące ujmowania przychodów. 1 stycznia 2018 

MSSF 16 Leasing 
Standard wprowadza rozróżnienie pomiędzy umową leasingu a umową o 

świadczenie usług. 
1 stycznia 2019 

Zmiany do MSSF 2 Klasyfikacja 

i wycena transakcji płatności na 

bazie akcji 

Standard reguluje kwestie klasyfikacji i wyceny transakcji płatności na bazie akcji 1 stycznia 2019 
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Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Grupa uznaje za środki trwałe pojedyncze, zdatne do użytku rzeczy, spełniające kryteria określone dla środków trwałych 

w MSR 16 aktywa, jeżeli cena nabycia (koszt wytworzenia) wynosi co najmniej 3.500 PLN. Środki trwałe o wartości poniżej 

3.500 PLN są jednorazowo umarzane lub spisywane w koszty w miesiącu nabycia, o ile ze względu na specyfikę działalności 

Grupy nie stanowią w swojej masie istotnego składnika majątkowego.  

Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według kosztu (ceny nabycia lub kosztu wytworzenia) pomniejszonego 

w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne oraz utratę wartości. Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio 

związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku wymagających dłuższego okresu czasu, aby mogły być zdatne 

do użytkowania lub odsprzedaży, są doliczane do kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aż do momentu oddania 

tych środków trwałych do użytkowania. Koszty modernizacji uwzględnia się w wartości bilansowej środków trwałych 

wówczas, gdy jest prawdopodobne, że z tego tytułu nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych dla Grupy, zaś koszty poniesione 

na modernizację można wiarygodnie zmierzyć. Wszelkie pozostałe wydatki ponoszone na naprawę i konserwację środków 

trwałych odnosi się w ciężar rachunku zysków i strat w okresach sprawozdawczych, w których zostały poniesione.  

Do środków trwałych Grupa zalicza również środki trwałe w budowie i inwestycje w obcych środkach trwałych oraz prawo 

wieczystego użytkowania gruntów. 

Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych w budowie, przez 

oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, używając metody liniowej od miesiąca następującego po 

miesiącu przyjęcia środka do użytkowania. 

Przewidywany okres użytkowania dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi: 

Budynki i budowle 10 lat 

Maszyny i urządzenia 3-10 lat 

Pozostałe środki trwałe 5-10 lat 

Grupa dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej 

użyteczności środków trwałych, wartości końcowej i metody amortyzacji, a konsekwencje zmian tych szacunków 

uwzględniane są w następnym i kolejnych latach obrotowych (prospektywnie). Na dzień bilansowy Grupa dokonuje również 

weryfikacji rzeczowych aktywów trwałych pod kątem trwałej utraty wartości i konieczności dokonania odpisów 

aktualizujących z tego tytułu. Następuje to wówczas, kiedy Grupa nabierze dostatecznej pewności, że dany składnik aktywów 

nie przyniesie w przyszłości oczekiwanych korzyści ekonomicznych lub przyniesie znacząco niższe. Stratę z tytułu utraty 

wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość 

odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna to wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty konieczne do 

poniesienia w związku z jego sprzedażą lub wartości użytkowej. 

Odpisów dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów odpowiednich do funkcji rzeczowych aktywów trwałych w okresie, kiedy 

stwierdzono trwałą utratę wartości, nie później niż na koniec roku obrotowego. Jeśli Grupa z dostateczną pewnością stwierdzi 

ustanie przyczyny, z powodu której dokonała odpisu aktualizacyjnego wartość aktywu, przeprowadza odwrócenie uprzednio 

dokonanego odpisu aktualizującego w części bądź w całości, poprzez uznanie przychodów. 

Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane jako różnica 

pomiędzy przychodami ze sprzedaży, a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w Rachunku zysków i strat. 

Aktywa niematerialne 

Aktywa niematerialne są wyceniane według historycznego kosztu nabycia lub wytworzenia pomniejszone o odpisy 

amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Amortyzacja jest naliczana metodą liniową. 
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W ramach wartości niematerialnych mogą występować wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz 

wartość firmy. Wartość firmy i wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji. 

Podlegają one corocznym testom na utratę wartości. 

Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodarczej stanowi nadwyżka ceny nabycia na wartością godziwą przejmowanych 

aktywów, zobowiązań i możliwych do zidentyfikowania zobowiązań warunkowych. Po początkowym ujęciu wartość firmy jest 

wykazana jako cena nabycia pomniejszona o dokonane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość firmy 

poddawana jest corocznie lub częściej, jeśli wystąpią ku temu przesłanki, testom na utratę wartości. 

Grupa dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej 

użyteczności wartości niematerialnych, wartości końcowej i metody amortyzacji, a konsekwencje zmian tych szacunków 

uwzględniane są w następnym i kolejnych latach obrotowych (prospektywnie). Na dzień bilansowy Grupa dokonuje również 

weryfikacji aktywów niematerialnych pod kątem trwałej utraty wartości i konieczności dokonania odpisów aktualizujących 

z tego tytułu. Następuje to wówczas, kiedy Grupa nabierze dostatecznej pewności, że dany składnik aktywów nie przyniesie 

w przyszłości oczekiwanych korzyści ekonomicznych lub przyniesie znacząco niższe. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się 

w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwaną. Wartość 

odzyskiwalna to wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty konieczne do poniesienia w związku z jego 

sprzedażą lub wartości użytkowej. 

Odpisów dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów odpowiednich do funkcji aktywów niematerialnych w okresie, kiedy 

stwierdzono trwałą utratę wartości, nie później niż na koniec roku obrotowego. Jeśli Grupa z dostateczną pewnością stwierdzi 

ustanie przyczyny, z powodu której dokonała odpisu aktualizacyjnego wartość aktywu, przeprowadza odwrócenie uprzednio 

dokonanego odpisu aktualizującego w części bądź w całości, poprzez uznanie przychodów. 

Inwestycje w jednostki zależne 

Jednostki zależne to jednostki w stosunku do których Grupa w sposób bezpośredni lub pośredni sprawuje kontrolę. Kontrola 

to zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną podmiotu zależnego w celu osiągania korzyści ekonomicznych. Zwykle 

sprawowanie kontroli łączy się z posiadaniem przez Grupę większościowego pakietu akcji/udziałów w jednostce. 

W sprawozdaniu finansowym inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone, niesklasyfikowane jako przeznaczone do 

sprzedaży, ujmuje się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości. 

Wartość bilansowa inwestycji jest poddawana testom na utratę wartości. Rozpoznana utrata wartości jest ujmowana 

w rachunku zysków i strat w kosztach finansowych. Rozwiązanie rezerwy z tytułu utraty wartości ujmowane jest w rachunku 

zysków i strat w przychodach finansowych, jeżeli nastąpiła zmiana w szacunkach, na postawie których Grupa określa zwrot 

z inwestycji. 

Dywidendy stanowiące przychody z inwestycji ujmowane są w rachunku zysków i strat w przychodach finansowych, 

w momencie ustalenia prawa do ich otrzymania. 

Inne aktywa finansowe (poza inwestycjami w jednostki zależne) 

Grupa na moment początkowego ujęcia klasyfikuje każdy składnik aktywów finansowych zgodnie z MSR 39 jako: 

 Aktywa finansowe wycenianie w wartości godziwej przez wynik finansowy 

 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności 

 Pożyczki i należności 

 Aktywa dostępne do sprzedaży 

Aktywa ujmowane są w bilansie Grupy w momencie, gdy stają się one stroną wiążącej umowy. W momencie początkowego 

ujęcia składnik aktywów wycenia się według wartości godziwej powiększonej, w przypadku składnika aktywów lub 

zobowiązania finansowego niekwalifikowanych jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty 

transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych lub zobowiązania 

finansowego. 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

 

 
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. na dzień 30.06.2016  262 

Aktywowane koszty gier komputerowych 

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest produkcja gier. Ujęcie księgowe procesu produkcji dzieli się na dwie fazy: 

 Gry w trakcie produkcji 

 Gry gotowe 

Pozycja Gry w trakcie produkcji obejmuje koszty wytworzenia gier jeszcze niezakończonych. Wycena w księgach oparta jest 

o koszt wytworzenia, który obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym projektem oraz uzasadnioną część 

kosztów pośrednio związanych z danym projektem. 

W momencie zakończenia etapu dewelopmentu danego projektu (tzw. hard launch) następuje przeksięgowanie nakładów 

z pozycji Gry w trakcie produkcji na pozycję Gry gotowe. 

Sposób ujmowania i wyceny pozycji Gry gotowe zależy od rodzaju wyprodukowanej gry. Grupa kwalifikuje wyprodukowane 

gry do dwóch grup: 

 Gry premium 

 Gry free-to-play 

W przypadku gier premium, rozliczenie wartości gier w koszty okresu następuje poprzez dokonywanie odpisów 

proporcjonalnych do wartości ich sprzedaży (zgodnie ze współczynnikiem 1:1). Od momentu rozliczenia wszystkich kosztów 

danego projektu, Grupa ujmuje wyłącznie przychody ze sprzedaży.  

Gry free-to-play, ze względu na odmienną specyfikę czerpania z nich korzyści ekonomicznych, rozliczane są w koszty okresu 

poprzez liniowe odpisy oparte na oszacowanym przez Grupę okresie ekonomicznej użyteczności ustalanym indywidualnie dla 

każdego projektu. Grupa dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji przyjętych okresów 

ekonomicznej użyteczności gier free-to-play a konsekwencje zmian tych szacunków uwzględnia w kolejnych latach 

obrotowych (prospektywnie). Na dzień bilansowy Grupa oszacowała okres ekonomicznej użyteczności gier free-to-play na 3 

lata. 

Niezależnie od rodzaju gier Grupa dokonuje również weryfikacji wartości gier pod kątem trwałej utraty wartości. Następuje to 

wówczas, kiedy Grupa nabierze dostatecznej pewności, że dany składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości oczekiwanych 

korzyści ekonomicznych. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego 

składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Grupa dokonuje testów na utratę wartości na koniec każdego 

kwartału.  

Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności wyceniane są w księgach w wartości nominalnej skorygowanej 

o odpowiednie odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych. Należności nieściągalne są odpisywane w ciężar 

pozostałych kosztów w dacie stwierdzenia ich nieściągalności. Ustalenie odpisów aktualizujących wartość należności 

następuje w chwili, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że Grupa nie będzie w stanie otrzymać wszystkich należnych kwot 

wynikających z pierwotnych warunków należności. 

Wszelkie przekazane zaliczki jak m.in. na poczet przyszłych dostaw towarów i usług, na środki trwałe w budowie, na objęcie 

udziałów i akcji, nabycie aktywów niematerialnych i inne ujmuje się w pozostałych należnościach. 

Rozliczenia międzyokresowe 

Grupa w czynnych rozliczeniach międzyokresowych ujmuje koszty, które zostały poniesione z góry, natomiast w całości lub 

części dotyczą kolejnych okresów. 

Grupa rozpoznaje rozliczenia międzyokresowe przychodów w celu zaliczenia tych przychodów do przyszłych okresów 

sprawozdawczych, w momencie kiedy przychody te zostaną zrealizowane. 

Bierne rozliczenia międzyokresowe są zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty za towary lub usługi, które zostały 

otrzymane lub wykonane, zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą. 

Grupa prowadzi ewidencję rozliczeń międzyokresowych w układzie krótko- i długoterminowych. 
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Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne obejmują: środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych oraz wszelkie depozyty i krótkoterminowe 

papiery wartościowe z terminem zapadalności do trzech miesięcy. 

Środki pieniężne wykazywane są na dzień bilansowy według ich wartości nominalnej.  

Kapitał własny 

Na kapitał własny Grupy składają się: 

 Kapitał podstawowy 

 Pozostałe kapitały 

 Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 

 Wynik finansowy bieżącego okresu 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości wykazywanej w statucie i Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pozostałe kapitały tworzone są z: 

 z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Koszty emisji akcji 

poniesione przy powstawaniu Grupy akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy 

do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, 

 z tytułu przeszacowań wartości aktywów 

 z odpisów z zysku z kolejnych lat obrotowych 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych stanowi zyski i straty wypracowane w poprzednich latach obrotowych nie przeniesione 

w drodze uchwały organu zatwierdzającego do innej pozycji kapitałów lub do wypłaty dywidendy.  

Rezerwy na zobowiązania  

Rezerwy na zobowiązania tworzy się w przypadku, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) 

wynikający z przeszłych zdarzeń, jest prawdopodobne, że wypełnienie obowiązku spowoduje zmniejszenie zasobów 

ucieleśniających korzyści ekonomiczne Grupy oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty zobowiązania.  

Wysokość utworzonych rezerw jest weryfikowana i aktualizowana na koniec okresu sprawozdawczego, w celu skorygowania 

szacunków do zgodnych ze stanem wiedzy Grupy na ten dzień. 

W sprawozdaniu finansowym rezerwy są prezentowane odpowiednio jako długo- i krótkoterminowe. 

Zobowiązania 

Zobowiązania stanowią obecny, wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek Grupy, którego wypełnienie spowoduje wypływ 

z Grupy środków zwierających w sobie korzyści ekonomiczne. 

Zobowiązania długoterminowe obejmują zobowiązania, których termin wymagalności, licząc od końca okresu 

sprawozdawczego przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy. 

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania, których termin wymagalności, licząc od końca okresu 

sprawozdawczego przypada w okresie krótszym niż 12 miesięcy.  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są ujmowane według wartości nominalnej. Ewentualne odsetki ujmuje się w momencie 

otrzymania not od dostawców. 

Zobowiązania finansowe 

Zobowiązanie finansowe to każde zobowiązanie będące: 

 wynikającym z umowy obowiązkiem wydania środków pieniężnych lub innego składnika aktywów finansowych innej 

jednostce lub wymiany aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych z inną jednostką na potencjalnie 

niekorzystnych warunkach, 

 kontraktem, który będzie rozliczony lub może być rozliczony we własnych instrumentach kapitałowych jednostki 

i jest instrumentem niepochodnym, w zamian za który jednostka jest lub może być obowiązana wydać zmienną 

liczbę własnych instrumentów kapitałowych lub instrumentem pochodnym, który będzie rozliczony lub może być 
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rozliczony w inny sposób niż przez wymianę ustalonej kwoty środków pieniężnych lub innego składnika aktywów 

finansowych na ustaloną liczbę własnych instrumentów kapitałowych jednostki. W tym celu prawa poboru, opcje 

i warranty, umożliwiające nabycie ustalonej liczby własnych instrumentów kapitałowych jednostki w zamian za 

ustaloną kwotę środków pieniężnych w dowolnej walucie, stanowią instrumenty kapitałowe, jeżeli jednostka oferuje 

prawa poboru, opcje i warranty pro rata wszystkim aktualnym właścicielom tej samej kategorii niepochodnych 

instrumentów kapitałowych tej jednostki, w tym również celu do własnych instrumentów kapitałowych jednostki. 

Grupa na moment początkowego ujęcia klasyfikuje każdy składnik zobowiązań finansowych jako: 

 składniki zobowiązań finansowych wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

 pozostałe zobowiązania finansowe. 

W momencie początkowego ujęcia zobowiązanie finansowe wycenia się w wartości godziwej powiększonej, w przypadku 

zobowiązania finansowego niekwalifikowanego jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy o koszty 

transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do zobowiązania finansowego. 

Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy obejmuje: podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony. 

Podatek bieżący 

Bieżące obciążenie podatkowe ustala się na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku 

obrotowego. 

Zysk (strata) podatkowa różni się od zysku (straty) bilansowej w związku z wyłączeniem przychodów podlegających 

opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz tych przychodów i kosztów, 

które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenie z tytułu podatku bieżącego oblicza się w oparciu o stawki 

podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 

Podatek odroczony 

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego to podatek podlegający zapłacie w przyszłości ujmowany w pełnej 

wysokości metodą bilansową, z tytułu różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań, a ich 

wartością bilansową w sprawozdaniu finansowym. 

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego to podatek podlegający zwrotowi w przyszłości, wyliczany metodą 

bilansową, z tytułu różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań, a ich wartością bilansową 

w sprawozdaniu finansowym. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest prawdopodobne, że 

w przyszłości osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych. 

Podstawowe różnice przejściowe dotyczą odmiennej wyceny aktywów i zobowiązań rozliczanych w czasie dla celów 

podatkowych i bilansowych oraz przychody z tantiem uzyskiwane po dniu bilansowym. 

Odroczony podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących prawnie lub faktycznie na 

dzień bilansowy, które będą obowiązywać w momencie ich realizacji. 

Odroczony podatek jest ujmowany w rachunku zysków i strat, a w przypadku gdy dotyczy on transakcji rozlicznych z kapitałem 

własnym ujmowany jest w kapitale własnym. 

Podstawowe różnice przejściowe dotyczą odmiennej wyceny aktywów i zobowiązań rozliczanych czasie dla celów 

podatkowych i bilansowych. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości osiągnięty 

zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych. Zobowiązanie lub aktywo z tytułu 

podatku odroczonego w bilansie jest wykazywane odpowiednio jako zobowiązanie lub aktywo długoterminowe. 

Przychody i koszty działalności operacyjnej 

Przychody są wpływami korzyści ekonomicznych brutto danego okresu, powstałymi w wyniku (zwykłej) działalności 

gospodarczej Grupy, skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego, innymi niż zwiększenie kapitału wynikające z wpłat 

akcjonariuszy. 
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Do przychodów należą jedynie otrzymane lub należne wpływy korzyści ekonomicznych jakie przypadają Grupie. Przychodem 

ze sprzedaży są należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży składników majątkowych i usług, pomniejszone o należny podatek 

od towarów i usług. Wysokość przychodów ustala się według wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej, 

uwzględniając kwoty rabatów handlowych przyznanych przez Grupę. Przychód ze sprzedaży towarów ujmowany jest 

w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa własności. Przychód ze sprzedaży usług ujmuje się w okresie, 

w którym świadczono usługi w oparciu o stopień zaawansowania konkretnej transakcji, określony na podstawie stanu 

faktycznego wykonanych prac do całości usług do wykonania. 

Koszty zużytych materiałów, towarów i wyrobów gotowych Grupa ujmuje w tym samym okresie w jakim są ujmowane 

przychody ze sprzedaży tych składników zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów. 

Koszty sprzedanych gier komputerowych ujmowane są w wyniku okresu w zależności od rodzaju gier: 

 w przypadku gier premium, proporcjonalnie do uzyskanych przychodów z ich sprzedaży 

 w przypadku gier free-to-play, proporcjonalnie do oszacowanego przez Grupę okresu ekonomicznej użyteczności. 

Przychody i koszty działalności finansowej 

Na przychody finansowe składają się głównie odsetki od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych, prowizje i odsetki 

od udzielonych pożyczek, odsetki z tytułu zwłoki w regulowaniu należności, wielkość rozwiązanych rezerw dotyczących 

działalności finansowej, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, dodatnie różnice kursowe, przywrócenie utraconej 

wartości inwestycji, wartość umorzonych kredytów i pożyczek, zyski z rozliczenia instrumentów pochodnych. 

Na koszty finansowe składają się głównie odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, 

utworzone rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji finansowych, wartość w cenie nabycia sprzedanych 

udziałów, akcji, papierów wartościowych, prowizje i opłaty manipulacyjne, wartość inwestycji krótkoterminowych, dyskonto 

i różnice kursowe, straty z rozliczenia instrumentów pochodnych oraz w przypadku leasingu finansowego inne opłaty za 

wyjątkiem rat kapitałowych. 
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Nota 1.1 Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

 a) środki trwałe, w tym:  481 172,61 509 986,84 451 347,57 

- grunty  0,00 0,00 0,00 

- budynki i budowle  16 969,67 17 929,45 18 889,23 

- urządzenia techniczne i 
maszyny  

436 366,33 462 507,51 401 342,04 

- środki transportu  0,00 0,00 0,00 

- inne środki trwałe  27 836,61 29 549,88 31 116,30 

 b) środki trwałe w budowie  0,00 0,00 0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe 481 172,61 509 986,84 451 347,57 
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Nota 1.2 Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych według grup rodzajowych 

Lp. Wyszczególnienie Grunty własne Budynki i budowle 
Urządzenia techniczne i 

maszyny 
Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem 

1. Wartość brutto na początek okresu 01.01.2016 0,00 19 195,61 992 318,99 0,00 34 732,91 1 046 247,51 

Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 34 189,99 0,00 0,00 34 189,99 

–  nabycie 0,00 0,00 34 189,99 0,00 0,00 34 189,99 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  likwidacja i sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  wyłączenie konsolidacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Wartość brutto na koniec okresu 30.06.2016 0,00 19 195,61 1 026 508,98 0,00 34 732,91 1 080 437,50 

3. Umorzenie na początek okresu 01.01.2016 0,00 1 266,16 529 811,48 0,00 5 183,03 536 260,67 

Zwiększenia 0,00 959,78 60 331,17 0,00 1 713,27 63 004,22 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  likwidacja i sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Umorzenie na koniec okresu 30.06.2016 0,00 2 225,94 590 142,65 0,00 6 896,30 599 264,89 

5. Wartość netto na początek okresu 01.01.2016 0,00 17 929,45 462 507,51 0,00 29 549,88 509 986,84 

6. Wartość netto na koniec okresu 30.06.2016 0,00 16 969,67 436 366,33 0,00 27 836,61 481 172,61 
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Lp. Wyszczególnienie Grunty własne Budynki i budowle 
Urządzenia techniczne i 

maszyny 
Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem 

1. Wartość brutto na początek okresu 01.01.2015 0,00 6 127,65 696 631,43 0,00 30 767,85 733 526,93 

Zwiększenia, w tym: 0,00 13 067,96 295 687,56 0,00 3 965,06 312 720,58 

–  nabycie 0,00 13 067,96 295 687,56 0,00 3 965,06 312 720,58 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  likwidacja i sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  wyłączenie konsolidacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Wartość brutto na koniec okresu 31.12.2015 0,00 19 195,61 992 318,99 0,00 34 732,91 1 046 247,51 

3. Umorzenie na początek okresu 01.01.2015 0,00 0,00 345 732,25 0,00 1 903,34 347 635,59 

Zwiększenia 0,00 1 266,16 184 079,23 0,00 3 279,69 188 625,08 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  likwidacja i sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Umorzenie na koniec okresu 31.12.2015 0,00 1 266,16 529 811,48 0,00 5 183,03 536 260,67 

5. Wartość netto na początek okresu 01.01.2015 0,00 6 127,65 350 899,18 0,00 28 864,51 385 891,34 

6. Wartość netto na koniec okresu 31.12.2015 0,00 17 929,45 462 507,51 0,00 29 549,88 509 986,84 
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Lp. Wyszczególnienie Grunty własne Budynki i budowle 
Urządzenia techniczne i 

maszyny 
Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem 

1. Wartość brutto na początek okresu 01.01.2015 0,00 6 127,65 696 631,43 0,00 30 767,85 733 526,93 

Zwiększenia, w tym: 0,00 13 067,96 145 207,66 0,00 3 965,06 162 240,68 

–  nabycie 0,00 13 067,96 145 207,66 0,00 3 965,06 162 240,68 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  likwidacja i sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  wyłączenie konsolidacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Wartość brutto na koniec okresu 30.06.2015 0,00 19 195,61 841 839,09 0,00 34 732,91 895 767,61 

3. Umorzenie na początek okresu 01.01.2015 0,00 0,00 345 732,25 0,00 1 903,34 347 635,59 

Zwiększenia 0,00 306,38 94 764,80 0,00 1 713,27 96 784,45 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  likwidacja i sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Umorzenie na koniec okresu 30.06.2015 0,00 306,38 440 497,05 0,00 3 616,61 444 420,04 

5. Wartość netto na początek okresu 01.01.2015 0,00 6 127,65 350 899,18 0,00 28 864,51 385 891,34 

6. Wartość netto na koniec okresu 30.06.2015 0,00 18 889,23 401 342,04 0,00 31 116,30 451 347,57 
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Grupa nie posiada rzeczowych aktywów trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego. 

Grupa nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 

Grupa nie posiada rzeczowych aktywów trwałych o ograniczonym prawie własności i użytkowania. 

Umorzenia rzeczowych aktywów trwałych w latach 2016 i 2015 zostały odniesione w koszty własne sprzedaży oraz koszty 

ogólnego zarządu, a także zostały aktywowane w pozycji "Aktywowane koszty gier komputerowych". 

Na dzień 30.06.2016 r., 31.12.2015 r. oraz na 30.06.2015 r. nie występowały zobowiązania umowne w związku z nabyciem 

rzeczowych aktywów trwałych. 

Na dzień 30.06.2016 r., 31.12.2015 r. oraz na 30.06.2015 r. nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub 

jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

Nota 1.3 Struktura własnościowa rzeczowych aktywów trwałych 

Rzeczowe aktywa trwałe 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Własne 481 172,61 509 986,84 451 347,57 

Obce 0,00 0,00 0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe 481 172,61 509 986,84 451 347,57 

Nota 1.4 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków 
trwałych używanych na podstawie umów oraz wartość gruntów użytkowana 
wieczyście 

Jednostka dominująca Artifex Mundi S.A. na podstawie umowy najmu na dzień 31.12.2015 używała lokal w Katowicach przy 

ulicy Tarasa Szewczenki 8b oraz lokal przy ulicy Michała Archanioła 10 w Zabrzu. 

Nota 1.5 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych 
na własne potrzeby 

Grupa nie poniosła kosztów na wytworzenie środków trwałych na własne potrzeby. 

Nota 1.6 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na 
niefinansowe aktywa trwałe oraz nakłady na ochronę środowiska 

Wyszczególnienie Wartość w okresie 01.01.2016 - 30.06.2016 Wartość w okresie 01.01.2015 - 30.06.2015 

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 34 189,99 162 240,68 

Nakłady na aktywa niematerialne 16 440,92 333 184,77 

Razem 50 630,91 495 425,45 

Grupa nie poniosła w 2016 roku, jak również w roku 2015, wydatków na ochronę środowiska naturalnego. 
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Nota 2.1 Aktywa niematerialne 

Aktywa niematerialne 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Koszty zakończonych prac rozwojowych  0,00 0,00 0,00 

Wartość firmy  0,00 0,00 0,00 

Inne aktywa niematerialne 540 428,75 667 594,85 917 613,29 

Zaliczki na aktywa niematerialne 0,00 0,00 0,00 

Aktywa niematerialne 540 428,75 667 594,85 917 613,29 

 

Na pozycję innych aktywów niematerialnych składały się licencje, programy komputerowe, know-how oraz znaki towarowe.  
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Nota 2.2 Zmiany stanu aktywów niematerialnych według grup rodzajowych 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszty zakończonych prac 

rozwojowych 
Wartość firmy 

Inne wartości niematerialne i 
prawne 

Zaliczki na wartości 
niematerialne i prawne 

Razem 

1. Wartość brutto na początek okresu 01.01.2016 0,00 0,00 1 634 174,01 0,00 1 634 174,01 

Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 16 440,92 0,00 16 440,92 

–  nabycie 0,00 0,00 16 440,92 0,00 16 440,92 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  likwidacja i sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Wartość brutto na koniec okresu 30.06.2016 0,00 0,00 1 650 614,93 0,00 1 650 614,93 

3. Umorzenie na początek okresu 01.01.2016 0,00 0,00 966 624,16 0,00 966 624,16 

Zwiększenia 0,00 0,00 143 562,02 0,00 143 562,02 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  likwidacja i sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Umorzenie na koniec okresu 30.06.2016 0,00 0,00 1 110 186,18 0,00 1 110 186,18 

5. Wartość netto na początek okresu 01.01.2016 0,00 0,00 667 549,85 0,00 667 549,85 

6. Wartość netto na koniec okresu 30.06.2016 0,00 0,00 540 428,75 0,00 540 428,75 
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Lp. Wyszczególnienie 
Koszty zakończonych prac 

rozwojowych 
Wartość firmy 

Inne wartości niematerialne i 
prawne 

Zaliczki na wartości 
niematerialne i prawne 

Razem 

1. Wartość brutto na początek okresu 01.01.2015 0,00 442 338,19 1 321 307,47 0,00 1 763 645,66 

Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 312 866,54 0,00 312 866,54 

–  nabycie 0,00 0,00 312 866,54 0,00 312 866,54 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  likwidacja i sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Wartość brutto na koniec okresu 31.12.2015 0,00 442 338,19 1 634 174,01 0,00 2 076 512,20 

3. Umorzenie na początek okresu 01.01.2015 0,00 300 789,97 686 489,35 0,00 987 279,32 

Zwiększenia 0,00 141 548,22 280 134,81 0,00 421 683,03 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  likwidacja i sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Umorzenie na koniec okresu 31.12.2015 0,00 442 338,19 966 624,16 0,00 1 408 962,35 

5. Wartość netto na początek okresu 01.01.2015 0,00 141 548,22 634 818,12 0,00 776 366,34 

6. Wartość netto na koniec okresu 31.12.2015 0,00 0,00 667 549,85 0,00 667 549,85 
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Lp. Wyszczególnienie 
Koszty zakończonych prac 

rozwojowych 
Wartość firmy 

Inne wartości niematerialne i 
prawne 

Zaliczki na wartości 
niematerialne i prawne 

Razem 

1. Wartość brutto na początek okresu 01.01.2015 0,00 442 338,19 1 321 307,47 0,00 1 763 645,66 

Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 333 184,78 0,00 333 184,78 

–  nabycie 0,00 0,00 333 184,78 0,00 333 184,78 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  likwidacja i sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Wartość brutto na koniec okresu 30.06.2015 0,00 442 338,19 1 654 492,25 0,00 2 096 830,44 

3. Umorzenie na początek okresu 01.01.2015 0,00 300 789,97 686 489,35 0,00 987 279,32 

Zwiększenia 0,00 141 548,22 50 389,61 0,00 191 937,83 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  likwidacja i sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Umorzenie na koniec okresu 30.06.2015 0,00 442 338,19 736 878,96 0,00 1 179 217,15 

5. Wartość netto na początek okresu 01.01.2015 0,00 141 548,22 634 818,12 0,00 776 366,34 

6. Wartość netto na koniec okresu 30.06.2015 0,00 0,00 917 613,29 0,00 917 613,29 
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Grupa nie posiada aktywów niematerialnych użytkowanych na podstawie umów leasingu. 

Grupa nie posiada aktywów niematerialnych o ograniczonym prawie użytkowania. 

Grupa nie posiada kredytów bankowych, które byłyby zabezpieczone aktywami niematerialnymi. 

Umorzenia aktywów niematerialnych w 2016 i 2015 roku zostały odniesione w koszty własne sprzedaży oraz koszty ogólnego 

zarządu, a także zostały aktywowane w pozycji "Aktywowane koszty gier komputerowych". 

Na dzień 30.06.2016 r., 31.12.2015 r. oraz na 30.06.2015 r.nie występowały zobowiązania umowne w związku z nabyciem 

aktywów niematerialnych. 

Nota 2.3 Struktura własnościowa aktywów niematerialnych 

Aktywa niematerialne 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Własne 540 428,75 667 594,85 917 613,29 

Obce 0,00 0,00 0,00 

Aktywa niematerialne 540 428,75 667 594,85 917 613,29 

Nota 3.1 Aktywa finansowe (długoterminowe) 

Aktywa finansowe (długoterminowe) 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

W jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 

W pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 

Aktywa finansowe (długoterminowe) 0,00 0,00 0,00 

Nota 4 Należności (długoterminowe) 

Należności 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

Od pozostałych jednostek 87 658,24 86 005,61 84 384,13 

kaucja 120 000,00 120 000,00 120 000,00 

dyskonto 32 341,76 33 994,39 35 615,87 

Należności 87 658,24 86 005,61 84 384,13 
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Nota 5 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 314 282,00 199 032,00 199 032,00 

odniesionych na wynik finansowy 314 282,00 199 032,00 199 032,00 

odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 0,00 

Zwiększenia 0,00 115 250,00 98 106,00 

odniesione na wynik finansowy 0,00 115 250,00 98 106,00 

odniesione na kapitał własny 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenia 31 218,00 0,00 0,00 

odniesione na wynik finansowy 31 218,00 0,00 0,00 

odniesione na kapitał własny 0,00 0,00 0,00 

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, w tym: 283 064,00 314 282,00 297 138,00 

odniesionych na wynik finansowy 283 064,00 314 282,00 297 138,00 

odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 0,00 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, których podstawą są różnice 
przejściowe wynikające z: 

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Różnice kursowe bilansowe 5 815,88 57 694,31 1 662,08 

Wycena kontraktów forward z BO 179 574,60 243 086,84 377 754,70 

Rozwiązanie rezerw z BO 347 365,76 367 768,04 283 275,45 

Przychód z dyskonta kaucji długoterminowych 32 341,76 33 994,39 35 615,87 

Odpisy aktualizujące zapasy - rozwiązanie 458 170,47 461 104,90 466 430,97 

Wyłączony koszt zakupu  wyrobów gotowych (prawa majątkowe) TS - podatkowo WNIP 80 208,33 123 958,33 167 708,33 

ZUS niezapłacony (na przełomie roku) 22 598,32 14 456,98 32 912,33 

Odpisy aktualizujące należności 60 915,60 60 915,60 60 915,60 

Wycena udziałów TS 134 728,67 129 583,32 124 188,78 

Niewypłacona umowa zlecenie  6 000,00 6 000,00 0,00 

Delegacja 30,00 0,00 0,00 

Różnica w wartości podatkowej i bilansowej środków trwałych 162 061,14 155 552,63 13 420,10 

Razem 1 489 810,53 1 654 115,34 1 563 884,21 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (19%) 283 064 314 282 297 138 

Nota 6 Rozliczenia międzyokresowe (długoterminowe) 

Rozliczenia międzyokresowe 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

opłaty licencyjne 25 473,77 702,34 1 046,81 

Rozliczenia międzyokresowe 25 473,77 702,34 1 046,81 
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Nota 7.1 Aktywowane koszty gier komputerowych 

Aktywowane koszty gier komputerowych free-to-play Premium 30.06.2016 

Gry w trakcie produkcji 14 580 776,94 3 907 101,23 18 487 878,17 

Gry gotowe 0,00 3 231 475,92 3 231 475,92 

odpisy aktualizujące 0,00 -457 174,20 -457 174,20 

Aktywowane koszty gier komputerowych 14 580 776,94 6 681 402,95 21 262 179,89 

 

Aktywowane koszty gier komputerowych free-to-play Premium 31.12.2015 

Gry w trakcie produkcji 12 564 516,57 5 167 274,84 17 731 791,41 

Gry gotowe 0,00 1 294 666,26 1 294 666,26 

odpisy aktualizujące 0,00 -460 108,63 -460 108,63 

Aktywowane koszty gier komputerowych 12 564 516,57 6 001 832,47 18 566 349,04 

 

Aktywowane koszty gier komputerowych free-to-play Premium 30.06.2015 

Gry w trakcie produkcji 9 986 364,76 3 454 869,38 13 441 234,14 

Gry gotowe 0,00 828 894,95 828 894,95 

odpisy aktualizujące 0,00 -465 434,70 -465 434,70 

Aktywowane koszty gier komputerowych 9 986 364,76 3 818 329,63 13 804 694,39 

Nota 7.2 Odpisy aktualizujące wartości aktywowanych kosztów gier 
komputerowych 

Wyszczególnienie 
Odpisy aktualizujące 

na 01.01.2016 
Zwiększenia w roku 

obrotowym 
Zmniejszenia w roku 

obrotowym 
Odpisy aktualizujące 

na 30.06.2016 

Gry gotowe (premium) 460 108,63  0,00  2 934,43  457 174,20  

Razem 460 108,63  0,00  2 934,43  457 174,20  

 

Wyszczególnienie 
Odpisy aktualizujące 

na 01.01.2015 
Zwiększenia w roku 

obrotowym 
Zmniejszenia w roku 

obrotowym 
Odpisy aktualizujące 

na 31.12.2015 

Gry gotowe (premium) 483 416,30  0,00  23 307,67  460 108,63  

Razem 483 416,30  0,00  23 307,67  460 108,63  

 

Wyszczególnienie 
Odpisy aktualizujące 

na 01.01.2015 
Zwiększenia w roku 

obrotowym 
Zmniejszenia w roku 

obrotowym 
Odpisy aktualizujące 

na 30.06.2015 

Gry gotowe (premium) 483 416,30  0,00  17 981,60  465 434,70  

Razem 483 416,30  0,00  17 981,60  465 434,70  
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Nota 8.1 Należności z tytułu dostaw i usług 

Należności z tytułu dostaw i usług 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

od jednostek powiązanych 0,00 2 184,31 0,00 

od pozostałych jednostek 3 288 836,01 2 920 793,45 2 853 507,55 

odpisy aktualizujące 60 915,00 60 915,60 60 915,00 

Należności z tytułu dostaw i usług 3 227 921,01 2 862 062,16 2 792 592,55 

Nota 8.2 Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług 

Odpisy aktualizujące wartość 
należności z tytułu dostaw i usług 

Wartość na 
01.01.2016 

Zwiększenia 
Zmniejszenia - 
wykorzystanie 

Zmniejszenia - 
rozwiązanie 

Wartość na 
30.06.2016 

Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Od jednostek pozostałych 60 915,60 0,00 0,00 0,00 60 915,60 

Razem 60 915,60 0,00 0,00 0,00 60 915,60 

 

Odpisy aktualizujące wartość 
należności z tytułu dostaw i usług 

Wartość na 
01.01.2015 

Zwiększenia 
Zmniejszenia - 
wykorzystanie 

Zmniejszenia - 
rozwiązanie 

Wartość na 
31.12.2015 

Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Od jednostek pozostałych 0,00 60 915,60 0,00 0,00 60 915,60 

Razem 0,00 60 915,60 0,00 0,00 60 915,60 

 

Odpisy aktualizujące wartość 
należności z tytułu dostaw i usług 

Wartość na 
01.01.2015 

Zwiększenia 
Zmniejszenia - 
wykorzystanie 

Zmniejszenia - 
rozwiązanie 

Wartość na 
30.06.2015 

Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Od jednostek pozostałych 0,00 60 915,60 0,00 0,00 60 915,60 

Razem 0,00 60 915,60 0,00 0,00 60 915,60 

Nota 8.3 Struktura wiekowa należności z tytułu dostaw i usług 

Należności z tytułu dostaw i usług 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

do miesiąca 3 155 991,03 2 858 708,57 2 569 310,83 

powyżej miesiąca do 3 miesięcy 0,00 0,00 210 854,29 

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,00 0,00 0,00 

powyżej 1 roku  0,00 0,00 0,00 

przeterminowane 132 845,58 64 269,19 73 343,03 

odpisy aktualizujące należności -60 915,60 -60 915,60 -60 915,60 

Należności z tytułu dostaw i usług 3 227 921,01 2 862 062,16 2 792 592,55 
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Należności z tytułu dostaw i usług - 
przeterminowane 

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

do miesiąca 1 855,49 3 353,59 188,38 

powyżej miesiąca do 3 miesięcy 0,00 0,00 12 116,47 

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 70 074,49 0,00 122,58 

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,00 0,00 0,00 

powyżej 1 roku  60 915,60 60 915,60 60 915,60 

przeterminowane 0,00 0,00 0,00 

Należności z tytułu dostaw i usług - 
przeterminowane 

132 845,58 64 269,19 73 343,03 

Nota 9 Należności z tytułu podatku dochodowego 

Wyszczególnienie 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Należności z tytułu podatku dochodowego 5 167,00 0,00 0,00 

Nota 10.1 Pozostałe należności 

Pozostałe należności 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Zaliczki na dostawy 22 800,00 7 301,59 3 198,92 

Z tytułu podatków i innych świadczeń 
publiczno-prawnych 

765 182,34 862 600,39 414 817,86 

Inne należności 250 932,78 76 836,16 227 709,18 

odpisy aktualizujące 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe należności 1 038 915,12 946 738,14 645 725,96 

Nota 10.2 Odpisy aktualizujące pozostałe należności 

Grupa nie tworzyła odpisów aktualizujących na inne należności krótkoterminowe. 

Nota 11 Aktywa finansowe (krótkoterminowe) 

Aktywa finansowe (krótkoterminowe) 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 

a) udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 

w pozostałych jednostkach 0,00 40 657,53 0,00 

a) udzielone pożyczki 0,00 40 657,53 0,00 

b) inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 0,00 
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Aktywa finansowe (krótkoterminowe) 0,00 40 657,53 0,00 

Nota 12 Rozliczenia międzyokresowe (krótkoterminowe) 

Rozliczenia międzyokresowe 
(krótkoterminowe) 

Wartość na 
01.01.2016 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Wartość na 
30.06.2016 

Subskrypcje i opłaty licencyjne 140 907,98 107 581,22 118 179,99 130 309,21 

Polisy i ubezpieczenia 4 770,22 930,49 3 340,27 2 360,44 

Pozostałe 1 754,15 2 129,14 1 280,46 2 602,83 

Rozliczenia międzyokresowe 
(krótkoterminowe) 

147 432,35 110 640,85 122 800,72 135 272,48 

 

Rozliczenia międzyokresowe 
(krótkoterminowe) 

Wartość na 
01.01.2015 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Wartość na 
31.12.2015 

Subskrypcje i opłaty licencyjne 54 603,31 264 987,53 178 682,86 140 907,98 

Polisy i ubezpieczenia 4 095,14 7 014,15 6 339,07 4 770,22 

Pozostałe 603,93 40 226,95 39 076,73 1 754,15 

Rozliczenia międzyokresowe 
(krótkoterminowe) 

59 302,38 312 228,63 224 098,66 147 432,35 

 

Rozliczenia międzyokresowe 
(krótkoterminowe) 

Wartość na 
01.01.2015 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Wartość na 
30.06.2015 

Subskrypcje i opłaty licencyjne 54 603,31 42 323,87 60 972,16 35 955,02 

Polisy i ubezpieczenia 4 095,14 982,00 2 705,18 2 371,96 

Pozostałe 603,93 16 163,64 766,88 16 000,69 

Rozliczenia międzyokresowe 
(krótkoterminowe) 

59 302,38 59 469,51 64 444,22 54 327,67 

Nota 13 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Środki pieniężne na rachunkach 
bankowych, w tym: 

2 439 337,89 2 226 429,15 4 364 348,03 

a) środki pieniężne w drodze 0,00 294 042,68 755 251,67 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 439 337,89 2 226 429,15 4 364 348,03 
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Nota 14 Kapitał podstawowy 

Kapitał podstawowy Liczba akcji na 30.06.2016 Wartość nominalna 
Udział w kapitale 

podstawowym 

Artifex Mundi Investments sp. z o.o 5 685 000 56 850,00 56,85% 

Warsaw Equity PE Fund I FIZAN  4 020 000 40 200,00 40,20% 

Danowski Przemysław 165 000 1 650,00 1,65% 

Jerzy Krok 65 000 650,00 0,65% 

Mariusz Banaszuk 65 000 650,00 0,65% 

Suma 10 000 000 100 000,00 100,00% 

Wartość nominalna jednej akcji = 0,01 PLN 

Kapitał podstawowy 
Liczba udziałów na 

31.12.2015 
Wartość nominalna 

Udział w kapitale 
podstawowym 

Artifex Mundi Investments sp. z o.o 1 137 56 850,00 56,85% 

Danowski Przemysław 33 1 650,00 1,65% 

S Fundusz FIZAN 804 40 200,00 40,20% 

Jerzy Krok 13 650,00 0,65% 

Mariusz Banaszuk 13 650,00 0,65% 

Suma 2 000 100 000,00 100,00% 

Wartość nominalna jednego udziału = 50 PLN 

Kapitał podstawowy 
Liczba udziałów na 

30.06.2015 
Wartość nominalna 

Udział w kapitale 
podstawowym 

Artifex Mundi Investments sp. z o.o 1 137 56 850,00 56,85% 

Danowski Przemysław 33 1 650,00 1,65% 

S Fundusz FIZAN 804 40 200,00 40,20% 

Jerzy Krok 13 650,00 0,65% 

Mariusz Banaszuk 13 650,00 0,65% 

Suma 2 000 100 000,00 100,00% 

Wartość nominalna jednego udziału = 50 PLN 

Nota 15.1 Pozostałe kapitały 

Pozostałe kapitały 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Kapitał zapasowy 23 063 106,04 15 374 659,97 15 380 395,72 

Kapitał z aktualizacji wyceny 307 429,12 307 429,12 307 429,12 

Pozostałe kapitały 23 370 535,16 15 682 089,09 15 687 824,84 
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Nota 15.2 Zmiany w pozostałych kapitałach 

Zmiany w pozostałych kapitałach Pozostałe kapitały 

Stan na 01.01.2016 15 682 089,09 

Podział zysku za 2015 rok - przeznaczenie na kapitał zapasowy 7 688 446,07 

Stan na 30.06.2016 23 370 535,16 

 

Zmiany w pozostałych kapitałach Pozostałe kapitały 

Stan na 01.01.2015 10 208 113,21 

Podział zysku za 2014 rok - przeznaczenie na kapitał zapasowy 5 473 975,88 

Stan na 31.12.2015 15 682 089,09 

 

Zmiany w pozostałych kapitałach Pozostałe kapitały 

Stan na 01.01.2015 10 208 113,21 

Podział zysku za 2014 rok - przeznaczenie na kapitał zapasowy 5 473 975,88 

Pozostałe zmiany 5 735,75 

Stan na 30.06.2015 15 687 824,84 

Nota 16 Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Kwoty zawarte w pozycji niepodzielony wynik nie 
podlegające wypłacie w formie dywidendy 

-1 007 560,20 -318 110,25 -311 047,40 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych -1 007 560,20 -318 110,25 -311 047,40 

Nota 17 Pozostałe rezerwy (długoterminowe) 

Grupa na dzień 30.06.2016 r., 31.12.2015 r. oraz na 30.06.2015 r. nie posiadała pozostałych długoterminowych rezerw. 
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Nota 18 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Zobowiązania z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Stan zobowiązań z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego na początek 
okresu, w tym: 

502 941,00 480 043,00 480 043,00 

odniesionych na wynik finansowy 502 941,00 480 043,00 480 043,00 

odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 0,00 

Zwiększenia 0,00 22 898,00 35 393,00 

odniesione na wynik finansowy 0,00 22 898,00 35 393,00 

odniesione na kapitał własny 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenia 6 782,00 0,00 0,00 

odniesione na wynik finansowy 6 782,00 0,00 0,00 

odniesione na kapitał własny 0,00 0,00 0,00 

Stan zobowiązań z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego na koniec okresu, 
w tym: 

496 159,00 502 941,00 515 436,00 

odniesionych na wynik finansowy 496 159,00 502 941,00 515 436,00 

odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 0,00 

 

Zobowiązania z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego, których podstawą 

są różnice przejściowe wynikające z: 
30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Przychód uzyskany z tantiem po dniu 
bilansowym dotyczący roku poprzedniego 

2 059 156,12 2 135 394,09 2 272 811,21 

Rozliczone kwoty gwarantowane 14 456,98 7 199,39 0,00 

Pozostałe 657,53 657,53 4 992,59 

Różnica między wartością podatkową i 
bilansową środków trwałych 

537 092,53 503 806,47 435 015,04 

razem 2 611 363,16 2 647 057,48 2 712 818,84 

Zobowiązania z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego (19%) 

496 159 502 941 515 436 

Nota 19 Pozostałe zobowiązania (długoterminowe) 

Grupa na dzień 30.06.2016 r., 31.12.2015 r. oraz na 30.06.2015 r.  nie posiadała pozostałych zobowiązań długoterminowych. 
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Nota 20.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

wobec pozostałych jednostek 870 038,10 746 172,65 683 126,45 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 870 038,10 746 172,65 683 126,45 

Nota 20.2 Struktura wiekowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

do miesiąca 870 038,10 745 589,50 683 126,45 

powyżej miesiąca do 3 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,00 0,00 0,00 

powyżej 1 roku  0,00 0,00 0,00 

przeterminowane 0,00 583,14 0,00 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  
netto razem 

870 038,10 746 172,64 683 126,45 

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 
przeterminowane 

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

do miesiąca 0,00 583,14 0,00 

powyżej miesiąca do 3 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,00 0,00 0,00 

powyżej 1 roku  0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 
przeterminowane 

0,00 583,14 0,00 

Nota 21 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 

Wyszczególnienie 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Zobowiązania z tytułu podatku 
dochodowego 

657 768,64 1 010 455,64 956 106,49 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

 

 
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. na dzień 30.06.2016  286 

Nota 22.1 Pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe) 

Pozostałe zobowiązania 
(krótkoterminowe) 

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

a) inne 0,00 0,00 0,00 

Wobec pozostałych jednostek 1 021 798,98 1 050 245,99 692 904,83 

a) kredyty i pożyczki 0,00 141,63 3 560,24 

b) inne zobowiązani finansowe 175 616,84 239 129,08 372 762,11 

c) tytułu podatków i innych świadczeń 
publiczno-prawnych 

656 632,18 645 155,81 216 071,36 

d) wynagrodzenia 161 960,37 160 417,27 100 511,12 

e) inne 27 589,59 5 402,20 0,00 

Pozostałe zobowiązania 
(krótkoterminowe) 

1 021 798,98 1 050 245,99 692 904,83 

Nota 22.2 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę 
gwarancje i poręczenia, także wekslowe 

W dniu 27.12.2013 r. Jednostka dominująca podpisała umowę z Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. na udzielenie kredytu w 

rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000 PLN oraz 100.000 USD. Na dzień 30.06.2016 r. wartość zobowiązania wynosi 0,00 PLN. 

Zabezpieczeniem kredytu jest podpisane pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku 

oraz weksel na zabezpieczenie prawne tej gwarancji.  

W dniu 20.04.2015 r. Spółka zależna AM Game Studios Sp. z o. o. podpisała umowę z Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. na 

udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 300.000 PLN. Na dzień 30.06.2016 r. wartość zobowiązania wynosi 0,00 

PLN. Zabezpieczeniem kredytu jest podpisane pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w 

banku, weksel na zabezpieczenie prawne tej gwarancji oraz przystąpienie do długu firmy Artifex Mundi S.A.  

W dniu 09.09.2015 r. Spółka zależna Modrzew z Daleka Sp. z o. o. podpisała umowę z Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. na 

udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 100.000 PLN. Na dzień 30.06.2016 r. wartość zobowiązania wynosi 0,00 

PLN. Zabezpieczeniem kredytu jest podpisane pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w 

banku, weksel na zabezpieczenie prawne tej gwarancji oraz przystąpienie do długu firmy Artifex Mundi S.A.  

W dniu 10.06.2014 Jednostka dominująca podpisała umowę na wynajem budynku przy ulicy Szewczenki 8b w Katowicach. 

Zabezpieczeniem powyższej umowy jest weksel własny in blanco bez oznaczenia sumy pieniężnej oraz terminu i miejsca 

płatności. 
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Nota 23.1 Pozostałe rezerwy (krótkoterminowe) 

Pozostałe rezerwy (krótkoterminowe) 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 18 060,39 9 372,84 12 899,83 

a) na niewykorzystane urlopy 18 060,39 9 372,84 12 899,83 

Pozostałe rezerwy 329 305,37 358 395,20 270 375,62 

a) rezerwa na audyt sprawozdania 
finansowego 

12 500,00 18 000,00 0,00 

b) rezerwa na tantiemy 316 805,37 340 395,20 270 375,62 

Pozostałe rezerwy (krótkoterminowe) 347 365,76 367 768,04 283 275,45 

Nota 23.2 Zmiana stanu pozostałych rezerw (krótkoterminowych) 

Wyszczególnienie 
Wartość na 
01.01.2016 

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie 
Wartość na 
30.06.2016 

Rezerwy na świadczenia emerytalne 
i podobne 

9 372,84 18 060,39 0,00 9 372,84 18 060,39 

a) na niewykorzystane urlopy 9 372,84 18 060,39 0,00 9 372,84 18 060,39 

Pozostałe rezerwy 358 395,20 329 305,37 0,00 358 395,20 329 305,37 

a) rezerwa na audyt sprawozdania 
finansowego 

18 000,00 12 500,00 0,00 18 000,00 12 500,00 

b) rezerwa na tantiemy 340 395,20 316 805,37 0,00 340 395,20 316 805,37 

Pozostałe rezerwy 
(krótkoterminowe) 

367 768,04 347 365,76 0,00 367 768,04 347 365,76 

 

Wyszczególnienie 
Wartość na 
01.01.2015 

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie 
Wartość na 
31.12.2015 

Rezerwy na świadczenia emerytalne 
i podobne 

30 582,31 9 372,84 0,00 30 582,31 9 372,84 

a) na niewykorzystane urlopy 30 582,31 9 372,84 0,00 30 582,31 9 372,84 

Pozostałe rezerwy 59 174,01 358 395,20 0,00 59 174,01 358 395,20 

a) rezerwa na audyt sprawozdania 
finansowego 

23 000,00 18 000,00 0,00 23 000,00 18 000,00 

b) rezerwa na tantiemy 36 174,01 340 395,20 0,00 36 174,01 340 395,20 

Pozostałe rezerwy 
(krótkoterminowe) 

89 756,32 367 768,04 0,00 89 756,32 367 768,04 
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Wyszczególnienie 
Wartość na 
01.01.2015 

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie 
Wartość na 
30.06.2015 

Rezerwy na świadczenia 
emerytalne i podobne 

30 582,31 12 899,83 0,00 30 582,31 12 899,83 

a) na niewykorzystane urlopy 30 582,31 12 899,83 0,00 30 582,31 12 899,83 

Pozostałe rezerwy 59 174,01 270 375,62 0,00 59 174,01 270 375,62 

a) rezerwa na audyt sprawozdania 
finansowego 

23 000,00 0,00 0,00 23 000,00 0,00 

b) rezerwa na tantiemy 36 174,01 270 375,62 0,00 36 174,01 270 375,62 

Pozostałe rezerwy 
(krótkoterminowe) 

89 756,32 283 275,45 0,00 89 756,32 283 275,45 

Nota 24 Rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe 
Wartość na 
01.01.2016 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Wartość na 
30.06.2016 

kwoty gwarantowane rozliczane z uzyskiwanych 
przychodów ze sprzedaży 

78 022,00 1 584,00 0,00 79 606,00 

opłaty licencyjne 104 406,75 231 339,20 75 402,00 260 343,95 

Rozliczenia międzyokresowe 182 428,75 232 923,20 75 402,00 339 949,95 

 

Rozliczenia międzyokresowe 
Wartość na 
01.01.2015 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Wartość na 
31.12.2015 

kwoty gwarantowane rozliczane z uzyskiwanych 
przychodów ze sprzedaży 

62 017,00 16 005,00 0,00 78 022,00 

opłaty licencyjne 75 402,00 29 080,80 76,05 104 406,75 

Rozliczenia międzyokresowe 137 419,00 45 085,80 76,05 182 428,75 

 

Rozliczenia międzyokresowe 
Wartość na 
01.01.2015 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Wartość na 
30.06.2015 

kwoty gwarantowane rozliczane z uzyskiwanych 
przychodów ze sprzedaży 

62 017,00 13 273,00 0,00 75 290,00 

opłaty licencyjne 75 402,00 97,20 0,00 75 499,20 

Rozliczenia międzyokresowe 137 419,00 13 370,20 0,00 150 789,20 

Nota 25.1 Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży 30.06.2016 30.06.2015 

Przychody ze sprzedaży produktów 10 582 363,93 9 253 216,55 

sprzedaż gier 10 582 363,93 9 253 216,55 

Przychody ze sprzedaży usług 23 629,00 113 200,00 

usługi informatyczne i pozostałe 23 629,00 113 200,00 

Przychody ze sprzedaży 10 605 992,93 9 366 416,55 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

 

 
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. na dzień 30.06.2016  289 

Nota 25.2 Przychody ze sprzedaży – struktura terytorialna 

Przychody ze sprzedaży - struktura 
terytorialna 

30.06.2016 30.06.2015 

Przychody ze sprzedaży produktów 10 582 363,93 9 253 216,55 

na terenie kraju 2 398,21 11 746,11 

na terenie Unii Europejskiej 7 376 417,74 7 018 997,57 

na terenie krajów trzecich 3 203 547,98 2 222 472,87 

Przychody ze sprzedaży usług 23 629,00 113 200,00 

na terenie kraju 23 629,00 113 200,00 

Przychody ze sprzedaży - struktura 
terytorialna 

10 605 992,93 9 366 416,55 

Nota 26 Segmenty operacyjne 

Informacje ogólne o prowadzonej działalności gospodarczej w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 

Działalność Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 prowadzona była w trzech 

segmentach operacyjnych: 

- Produkcja gier free-to-play, 

- Produkcja gier premium, 

- Pozostała działalność. 

Opis działalności poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy znajdzie się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku. 
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Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych występujących w okresie 01.01.2016 - 30.06.2016r. 

 Rodzaj segmentu 
Korekty konsolidacyjne Razem 

Gry free-to-play Gry Premium Działalność pozostała 

PRZYCHODY  

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 0,00 10 582 363,93 23 629,00 0,00 10 605 992,93 

Sprzedaż między segmentami 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

WYNIKI  

Koszty (operacyjne + PKO + PPO) 0,00 6 266 493,86 4 417,24 0,00 6 270 911,10 

EBIT 0,00 4 315 870,07 19 211,76 0,00 4 335 081,83 

Przychody (koszty) finansowe netto 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 156,46 

Udziały w wyniku jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZYSK BRUTTO 0,00 0,00 0,00 0,00 4 282 925,37 

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 952 390,00 

Strata na sprzedaży jednostek zależnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY  3 330 535,37 

AKTYWA   

Aktywowane koszty gier  14 580 776,94 6 681 402,95 0,00 0,00 21 262 179,89 

Należności 0,00 3 227 921,01 1 845,00 0,00 3 229 766,01 

Aktywa nieprzypisane 0,00 0,00 0,00 0,00 3 618 692,49 

AKTYWA OGÓŁEM  28 110 638,39 

ZOBOWIĄZANIA  

Zobowiązania segmentu 446 286,64 925 644,45 17,33 0,00 1 371 948,42 

Zobowiązania nieprzypisane 0,00 0,00 0,00 0,00 2 361 132,01 

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM  3 733 080,43 

POZOSTAŁE INFORMACJE  

Amortyzacja 65 040,65 135 500,60 70,15 0,00 200 611,40 

Inne koszty niepieniężne 0,00  -23 589,83 0,00  0,00 -23 589,83 
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Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych występujących w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015r. 

 

Rodzaj segmentu 
Korekty konsolidacyjne Razem 

Gry free-to-play Gry Premium Działalność pozostała 

PRZYCHODY 

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 0,00 17 353 243,23 127 250,00 0,00 17 480 493,23 

Sprzedaż między segmentami 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

WYNIKI 0,00  0,00  0,00   0,00 0,00  

Koszty (operacyjne + PKO + PPO) 0,00 7 983 242,34 21 885,86 0,00 8 005 128,20 

EBIT 0,00 9 370 000,89 105 364,14 0,00 9 475 365,03 

Przychody (koszty) finansowe netto 0,00 0,00 0,00 0,00 -547 055,71 

Udziały w wyniku jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZYSK BRUTTO 0,00 0,00 0,00 0,00 8 928 309,32 

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 1 864 134,00 

Strata na sprzedaży jednostek zależnych 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 926,22 

ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 7 044 249,10 

AKTYWA  

Aktywowane koszty gier  12 564 516,57 6 001 832,47 0,00 0,00 18 566 349,04 

Należności 0,00 2 858 032,85 4 029,31 0,00 2 862 062,16 

Aktywa nieprzypisane 0,00 0,00 0,00 0,00 4 939 828,81 

AKTYWA OGÓŁEM 26 368 240,01 

ZOBOWIĄZANIA 

Zobowiązania segmentu 313 477,92 775 496,75 43,98 0,00 1 089 018,65 

Zobowiązania nieprzypisane 0,00 0,00 0,00 0,00 2 770 993,42 

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 3 860 012,07 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

Amortyzacja 196 529,64 232 474,57 33,09 0,00 429 037,30 

Inne koszty niepieniężne 0,00  304 221,19 0,00  0,00  304 221,19 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

 

 
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. na dzień 30.06.2016  292 

Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych występujących w okresie 01.01.2015 - 30.06.2015r. 

 Rodzaj segmentu 
Korekty konsolidacyjne Razem 

Gry free-to-play Gry Premium Działalność pozostała 

PRZYCHODY 

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 0,00 9 253 216,55 113 200,00 0,00 9 366 416,55 

Sprzedaż między segmentami 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

WYNIKI 

Koszty (operacyjne + PKO + PPO) 0,00 3 455 091,01 19 159,48 0,00 3 474 250,49 

EBIT 0,00 5 798 125,54 94 040,52 0,00 5 892 166,06 

Przychody (koszty) finansowe netto 0,00 0,00 0,00 0,00 -307 129,73 

Udziały w wyniku jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZYSK BRUTTO 0,00 0,00 0,00 0,00 5 585 036,33 

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 1 101 660,03 

ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY  4 483 376,30 

AKTYWA  

Aktywowane koszty gier  9 986 364,76 3 818 329,63 0,00 0,00 13 804 694,39 

Należności 0,00 2 676 890,95 115 701,60 0,00 2 792 592,55 

Aktywa nieprzypisane 0,00 0,00 0,00 0,00 6 644 505,22 

AKTYWA OGÓŁEM  23 241 792,16 

ZOBOWIĄZANIA 

Zobowiązania segmentu 248 376,75 684 759,61 1 290,78 0,00 934 427,13 

Zobowiązania nieprzypisane 0,00 0,00 0,00 0,00 2 347 211,29 

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM  3 281 638,42 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

Amortyzacja 73 058,80 134 383,83 506,48 0,00 207 949,11 

Inne koszty niepieniężne  0,00 234 201,61 0,00 0,00 234 201,61 
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Informacja o przychodach ze sprzedaży – główni odbiorcy 

Grupa Kapitałowa Artifex Mundi S.A. współpracuje z zewnętrznymi odbiorcami, których udział w przychodach przekracza 10% 

skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej.  

W ramach segmentu produkcji gier premium, Grupa Kapitałowa Artifex Mundi S.A. wygenerowała w okresie 01.01. - 

30.06.2016 r. sprzedaż przekraczającą 10% skonsolidowanych przychodów we współpracy z czterema głównymi odbiorcami:  

- Odbiorca a: 2.241.116,20 pln, co stanowiło 21,1% łącznych śródrocznych skonsolidowanych przychodów ze 

sprzedaży grupy,  

- Odbiorca b: 2.184.305,49 pln, co stanowiło 20,6% łącznych śródrocznych skonsolidowanych przychodów ze 

sprzedaży grupy,  

- Odbiorca c: 1.537.219,39 pln co stanowiło 14,4% łącznych śródrocznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży 

grupy,  

- Odbiorca d: 1.124.988,16 pln, co stanowiło 10,6% łącznych śródrocznych skonsolidowanych przychodów ze 

sprzedaży grupy. 

Wskazani odbiorcy nie są podmiotami powiązanymi ze Spółką Artifex Mundi S.A., ani jej spółkami zależnymi. 

W pozostałych segmentach operacyjnych żaden z zewnętrznych pojedynczych odbiorców nie przekroczył progu 10% 

skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej. 

Informacja o przychodach ze sprzedaży – struktura geograficzna 

Kraj Sprzedaż klientom zewnętrznym 01.01.2016 - 30.06.2016 

Stany Zjednoczone 
PLN 2 651 524,25 

% 32,04% 

Niemcy 
PLN 984 566,91 

% 11,90% 

Wielka Brytania 
PLN 823 344,72 

% 9,95% 

Chiny 
PLN 815 652,35 

% 9,86% 

Francja 
PLN 467 614,31 

% 5,65% 

Pozostałe kraje 
PLN 2 532 558,37 

% 30,60% 

Przychody przypisane razem 
PLN 8 275 260,91 

% 100,00% 

Przychody nieprzypisane do konkretnych krajów 2.330.732,02 PLN.  

Grupa Kapitałowa Artifex Mundi S.A. osiągnęła w roku obrotowym przychody w kwocie 2.330.732,02 PLN za pośrednictwem 

zewnętrznych wydawców, którzy nie ujawniają informacji na temat kraju ostatecznego odbiorcy, w związku z czym, 

informacja o strukturze geograficznej tych przychodów jest dla Grupy niedostępna. 

W ramach segmentu produkcji gier premium, Grupa Kapitałowa Artifex Mundi S.A. wygenerowała w okresie 01.01.-

30.06.2015 r. sprzedaż przekraczającą 10% skonsolidowanych przychodów we współpracy z czterema głównymi odbiorcami:  

- Odbiorca a: 1.900.837,05 pln, co stanowiło 20,3% łącznych śródrocznych skonsolidowanych przychodów ze 

sprzedaży grupy,  

- Odbiorca b: 1.827.562,12 pln, co stanowiło 19,5% łącznych śródrocznych skonsolidowanych przychodów ze 

sprzedaży grupy,  
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- Odbiorca c: 1.528.168,99 pln co stanowiło 16,3% łącznych śródrocznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży 

grupy.  

Kraj Sprzedaż klientom zewnętrznym 01.01.2015 - 30.06.2015 

Stany Zjednoczone 
PLN 1 392 565,67 

% 21,52% 

Chiny 
PLN 1 534 703,20 

% 23,72% 

Niemcy 
PLN 653 518,35 

% 10,10% 

Wielka Brytania 
PLN 451 275,51 

% 6,97% 

Francja 
PLN 431 259,46 

% 6,67% 

Pozostałe kraje 
PLN 2 006 830,55 

% 31,02% 

Przychody razem 
PLN 6 470 152,74 

% 100,00% 

Przychody nieprzypisane do konkretnych krajów 2.896.263,81 PLN.  

Grupa Kapitałowa Artifex Mundi S.A. osiągnęła w roku obrotowym przychody w kwocie 2.896.263,81 PLN za pośrednictwem 

zewnętrznych wydawców, którzy nie ujawniają informacji na temat kraju ostatecznego odbiorcy, w związku z czym, 

informacja o strukturze geograficznej tych przychodów jest dla Grupy niedostępna. 

 Nota 27 Pozostałe przychody operacyjne 

Pozostałe przychody operacyjne 30.06.2016 30.06.2015 

Inne przychody operacyjne 20 685,56 20 365,15 

Pozostałe przychody operacyjne 20 685,56 20 365,15 
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Nota 28 Pozostałe koszty operacyjne 

Pozostałe koszty operacyjne 30.06.2016 30.06.2015 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 109 431,52 0,00 

Inne koszty operacyjne 445 122,99 330 626,69 

rezerwy z aktualizacji aktywów niefinansowych  0,00 193 519,13 

pozostałe 445 122,99 76 192,56 

odpisy aktualizujące 0,00 60 915,00 

Odpis wartości firmy 0,00 70 774,11 

Pozostałe koszty operacyjne 554 554,51 401 400,80 

Nota 29 Podział kosztów 

Koszty według rodzaju 30.06.2016 30.06.2015 

Amortyzacja 200 611,40 207 949,11 

Zużycie materiałów i energii 89 430,66 245 336,17 

Usługi obce 4 062 818,46 4 166 904,58 

Podatki i opłaty 107 240,28 40 025,71 

Wynagrodzenia 3 673 233,97 2 919 874,80 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 283 836,58 157 209,70 

Pozostałe koszty rodzajowe 177 365,88 95 962,74 

Koszty według rodzaju razem 8 594 537,23 7 833 262,81 

Koszt własny sprzedaży 4 315 420,54 1 855 707,95 

Koszty ogólnego zarządu 1 421 621,61 1 237 506,89 

Zmiana stanu produktów 2 857 495,08 4 740 047,97 

Koszty 8 594 537,23 7 833 262,81 

 

Podział kosztów 30.06.2016 30.06.2015 

Koszty według rodzaju razem 8 594 537,23 7 833 262,81 

Aktywowane koszty gier -2 695 830,85 -4 761 957,47 

Zmiana pozostałych aktywowanych kosztów -161 664,23 21 909,50 

Koszty wykazane w rachunku zysków i strat 5 737 042,15 3 093 214,84 

 
  



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

 

 
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. na dzień 30.06.2016  296 

 

Podział kosztów 30.06.2016 30.06.2015 

Tantiemy 1 146 693,22 266 636,45 

Amortyzacja gier free-to-play 0,00 0,00 

Amortyzacja gier premium 2 940 331,19 1 501 340,24 

Marketing 698 363,16 612 076,35 

Zarząd 825 867,82 592 185,64 

Aktywowane koszty gier 2 695 830,85 4 761 957,47 

Pozostałe 287 450,99 99 066,66 

Koszty 8 594 537,23 7 833 262,81 

Koszty tantiem obejmują płatności do zewnętrznych wykonawców gier, wydawanych przez Artifex Mundi S.A. 

Koszty marketingu obejmują koszty PR pod kątem klientów i pośredników oraz koszty akwizycji użytkowników. Rozpoczęcie 

sprzedaży gier typu free-to-play będzie wiązało się z poniesieniem tych kosztów. 

Pozycja aktywowane koszty dewelopmentu gier w okresie obejmuje koszty poniesione na nieukończone gry, które są 

składnikiem aktywów sprawozdania z sytuacji finansowej i nie zostały rozliczone w poczet wyniku finansowego bieżącego 

okresu. Rozliczenie wartości gier w koszty okresu w przypadku gier premium następuje dopiero po rozpoczęciu ich sprzedaży 

poprzez dokonywanie odpisów proporcjonalnych do wartości sprzedaży (zgodnie ze współczynnikiem 1:1). Z kolei 

w przypadku gier free-to-play rozliczanie w koszty okresu dokonywane jest poprzez liniowe odpisy oparte na oszacowanym 

przez Grupę okresie ekonomicznej użyteczności ustalanym indywidualnie dla każdego projektu. Aktywowane koszty 

dewelopmentu gier składają się z kosztów bezpośrednich tj. faktury od podwykonawców, wynagrodzenia i narzuty na 

wynagrodzenia oraz z kosztów pośrednich tj. czynsz, energia, woda, gaz, subskrypcje, wyposażenie i sprzęt, 80% amortyzacji, 

leasingi oraz wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia. Koszty pośrednie przypisywane są narzutem proporcjonalnie do 

wysokości kosztów bezpośrednich. 

Nota 30 Przychody finansowe 

Przychody finansowe 30.06.2016 30.06.2015 

Odsetki 1 784,46 24 351,75 

Od jednostek powiązanych 0,00 1 558,22 

odsetki od pożyczek 0,00 1 558,22 

Od pozostałych jednostek 1 784,46 22 793,53 

odsetki od lokat i rachunków bankowych 1 784,46 22 793,53 

Aktualizacja wartości inwestycji 63 512,24 0,00 

Inne 1 652,63 1 001,11 

Przychody finansowe 66 949,33 25 352,86 
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Nota 31 Koszty finansowe 

Koszty finansowe 30.06.2016 30.06.2015 

Odsetki 4 256,17 3 678,65 

Od pozostałych jednostek 4 256,17 3 678,65 

odsetki od zobowiązań 6,30 0,00 

odsetki karne 1 048,00 0,00 

prowizje kredytowe 2 079,64 3 659,27 

odsetki od kredytu 1 122,23 19,38 

Aktualizacja wartości inwestycji 5 145,35 44 962,79 

Inne 109 704,27 283 841,15 

różnice kursowe 109 704,27 283 841,15 

dyskonto kaucji długoterminowych 0,00 0,00 

Koszty finansowe 119 105,79 332 482,59 

Nota 32 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania 
podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto 

Wyszczególnienie 30.06.2015 30.06.2015 

Zysk brutto 4 282 925,37 5 585 036,33 

Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym: 2 169 323,72 1 499 249,72 

Amortyzacja 49,08 239 417,03 

Podatek PFRON 60 249,00 23 284,00 

Odsetki niezapłacone 1 048,00 0,00 

Niewypłacone wynagrodzenie i ZUS 84 656,02 59 167,51 

Różnice kursowe bilansowe  39 081,44 35 959,89 

odpisy aktualizujące i przeszacowania 5 145,35 60 915,60 

Utworzenie rezerw 347 365,76 283 275,45 

Reklama i reprezentacja 25 383,99 8 072,84 

Wyłączony koszt sprzedaży  wyrobów gotowych do wysokości przychodów bilansowych 937 754,23 164 456,53 

Wyłączony koszt zakupu  wyrobów gotowych (prawa majątkowe)  0,00 175 000,00 

Wycena transakcji FX 180 888,60 377 754,70 

Pozostałe koszty 487 702,25 71 946,17 

Zwiększenia kosztów podatkowych 926 714,60 874 244,60 

Włączony koszt sprzedaży  wyrobów gotowych do wysokości przychodów bilansowych 759 237,83 835 048,29 

Zapłacony ZUS z zeszłego okresu 89 775,66 31 799,64 

Amortyzacja wynikająca z przejścia z wcześniej stosowanych zasad rachunkowości na MSSF 33 951,11 0,00 

Amortyzacja praw majątkowych zaliczonych do wyrobów gotowych 43 750,00 7 291,67 

pozostałe 0,00 105,00 

Przychody nie będące przychodami podatkowymi 3 704 626,16 2 977 748,85 
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Odwrócenie odpisów aktualizujących i przeszacowania 2 934,43 350 773,51 

Różnice kursowe bilansowe  90 959,87 98 067,82 

Przychód uzyskany z tantiem po dniu bilansowym (dot. poprzedniego okresu) 2 996 910,35 2 437 267,74 

Rozwiązanie rezerw 367 768,04 89 756,32 

Aktualizacja z wyceny FX 244 400,84 0,00 

Przychód z dyskonta kaucji długoterminowych 1 652,63 1 590,90 

Pozostałe 0,00 292,56 

Zwiększenia przychodów podatkowych 3 063 060,08 2 895 986,48 

Przychód uzyskany z tantiem dotyczący poprzedniego okresu 2 901 141,67 2 874 989,18 

Przychód z opłaty licencyjnej rozliczony wcześniej 154 061,50 -37 701,00 

Odsetki zapłacone 657,53 0,00 

Przychód statystyczny 7 199,38 58 698,30 

Dochód /strata 4 883 968,41 6 128 279,08 

Odliczenia od dochodu 0,00 0,00 

Podstawa opodatkowania 4 883 968,41 6 128 279,08 

Podatek według stawki 19% 927 954,00 1 164 373,03 

Zmiana stanu aktywa na podatek odroczony 31 218,00 98 106,00 

Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony  6 782,00 35 393,00 

Razem obciążenia wyniku brutto 952 390,00 1 101 660,03 

Nota 33 Znaczące zdarzenia po dacie bilansu 

Brak znaczących zdarzeń po dniu 30.06.2016 r.  

Nota 34 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach 

Brak wspólnych przedsięwzięć. 

Nota 35.1 Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

Działalność Grupy narażona jest na następujące ryzyka finansowe:  

a) ryzyko kredytowe,  

b) ryzyko płynności,  

c) ryzyko rynkowe:  

o ryzyko walutowe,  

o ryzyko stopy procentowej,  

o inne ryzyko cenowe.  

Ryzyko kredytowe – to ryzyko, które powstaje, gdy jedna ze stron instrumentu finansowego nie wywiązując się ze swoich 

zobowiązań na rzecz Grupy spowoduje poniesienie przez nią strat finansowych. Ryzyko kredytowe powstaje w przypadku 

należności, środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, depozytów, nabytych obligacji, wniesionych kaucji.  

Podstawowe segmenty działalności Grupy - sprzedaż gier, ze względu na swoją specyfikę, jest w nieistotnym stopniu narażony 

na ten rodzaj ryzyka. Sprzedaż w tych segmentach kierowana jest w znacznym stopniu do stałego grona odbiorców i odbywa 

się na warunkach odroczonego terminu płatności. Jednak systematyczne regulowanie zobowiązań przez kontrahentów 
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powoduje, że ekspozycja na pojedyncze ryzyko kredytowe nie jest wysoka. Grupa stosuje wewnętrzne procedury 

i mechanizmy ograniczające ten element ryzyka: odpowiedni dobór klientów, system weryfikacji nowych klientów oraz 

bieżący monitoring należności. Grupa konsekwentnie windykuje przeterminowane należności i na bieżąco dokonuje odpisów 

aktualizujących na należności. Grupa lokuje posiadane środki pieniężne w wiarygodnych (wybieranych na podstawie ocen 

ratingowych) instytucjach finansowych. Ryzyko kredytowe dotyczy Grupy w nieistotnym zakresie. 

Ryzyko płynności – to ryzyko, które powstaje, gdy Grupa napotka trudności w wywiązaniu się ze zobowiązań związanych ze 

zobowiązaniami finansowymi. Grupa dba o utrzymanie płynności na odpowiednim, bezpiecznym poziomie. Po sporządzeniu 

budżetu Grupa występuje do współpracujących z nią instytucji finansowych o przyznanie odpowiednich limitów kredytowych. 

W zakresie zewnętrznego finansowania Grupa korzysta z kredytu w rachunku bieżącym w banku Raiffeisen Bank Polska S. A 

do kwoty 2.000.000 PLN, jednak na dzień 30.06.2016 r. zobowiązanie wynosiło 0,00 PLN.  

Ryzyko rynkowe – to ryzyko, które powstaje, gdy wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków 

pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany cen rynkowych. Ryzyko to obejmuje trzy rodzaje 

ryzyka: ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, inne ryzyko cenowe.  

Ryzyko walutowe – to ryzyko, gdy wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków pieniężnych 

z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany kursów wymiany walut. Ze względu na globalny charakter 

prowadzonej przez Grupę Artifex Mundi S.A. działalności, w ramach której większość przychodów generowana jest w USD 

i EUR, jest ona narażona na ryzyko związane z gwałtownymi zmianami kursów walutowych, w tym w szczególności umocnienia 

złotego względem walut obcych, głownie USD i EUR. 

Większość umów, w których Grupa Artifex Mundi S.A. jest producentem gier, bazuje na rozliczeniu w walutach obcych – 

głownie w USD oraz EUR. W związku z tym umocnienie kursu złotego w relacji do walut obcych jest dla Grupy zjawiskiem 

niepożądanym, który powoduje zmniejszenie osiąganych przychodów ze sprzedaży. W celu zmniejszenia ryzyka kursowego 

Artifex Mundi S.A. częściowo zabezpiecza kursy walutowe w prowadzonej działalności, niemniej jednak nie ma możliwości 

całkowitego wyeliminowania ciążącego na Grupie ryzyka walutowego. 

Ryzyko stopy procentowej – to ryzyko, które powstaje, gdy wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy 

środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany rynkowych stóp procentowych. Grupa nie 

lokuje nadwyżki środków w oprocentowane aktywa, stąd nie jest narażona na ryzyko związane ze zmianami stóp 

procentowych.  

Główne ryzyko zmiany stóp procentowych związane jest z instrumentami dłużnymi. W I półroczu 2016 oraz 2015 r. Grupa nie 

korzystała z zewnętrznych instrumentów dłużnych o zmiennym oprocentowaniu (kredyty i obligacje) w związku z tym nie była 

narażona na zmiany przepływów pieniężnych w wyniku zmiany stóp procentowych. 

Inne ryzyka cenowe – to ryzyka, które powstają, gdy wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy 

środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany cen rynkowych (inne niż wynikające 

z ryzyka stopy procentowej lub ryzyka walutowego), niezależnie od tego czy zmiany te spowodowane są czynnikami 

charakterystycznymi dla poszczególnych instrumentów finansowych lub dla ich emitenta, czy też czynnikami odnoszącymi się 

do wszystkich podobnych instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku. Grupa nie korzysta 

z instrumentów finansowych z którymi związane jest ryzyko cenowe. Grupa nie jest narażona na inne ryzyko cenowe.
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Aktywa finansowe według pozycji bilansowej 
30.06.2016 

wartość godziwa 

30.06.2016 
wartość 

księgowa 

Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39 (wartość księgowa) 

Inne (wartość 
księgowa) 

wyceniane w wartości godziwej przez 
wynik finansowy 

wyceniane w wartości godziwej ze 
zmianami w kapitale 

wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

przeznaczone do 
obrotu 

dostępne do 
sprzedaży 

dostępne do 
sprzedaży 

rachunkowość 
zabezpieczeń 

pożyczki i 
należności 

utrzymywane do 
terminu 

wymagalności 

Aktywa finansowe 

Udziały i akcje - - - - - - - - - 

Pożyczki - - - - - - - - - 

Kaucje długoterminowe i inne należności 
długoterminowe 

87 658,24 87 658,24 - - - - 87 658,24 - - 

Należności z tytułu dostaw i usług 3 227 921,01 3 227 921,01 - - - - 3 227 921,01 - - 

Inne należności niż wymienione powyżej, będące 
aktywami finansowymi 

- - - - - - - - - 

Krótkoterminowe papiery wartościowe - - - - - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - - - - - 

Środki pieniężne 2 439 337,89 2 439 337,89 - - - - - - 2 439 337,89 
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Zobowiązania finansowe według pozycji bilansowej 
30.06.2016 

wartość godziwa 

30.06.2016 
wartość 

księgowa 

Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39 (wartość księgowa) 

Inne (wartość 
księgowa) 

wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy 

wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

wyceniane w wartości 
godziwej ze zmianami w 

kapitale 

przeznaczone do 
obrotu 

dostępne do sprzedaży 
rachunkowość 
zabezpieczeń 

Zobowiązania finansowe 

Kredyty bankowe - - - - - - - - 

długoterminowe - - - - - - - - 

krótkoterminowe - - - - - - - - 

Pożyczki - - - - - - - - 

Leasing finansowy - - - - - - - - 

Kaucje długoterminowe i inne zobowiązania 
długoterminowe 

- - - - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - - - - 

Wycena pozostałych instrumentów - instrumenty 
pochodne 

175 616,84 175 616,84 - 175 616,84 - - - - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 870 038,10 870 038,10 - - 870 038,10 - - - 

Inne zobowiązania niż wymienione powyżej, będące 
zobowiązaniami finansowymi 

- - - - - - - - 
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Aktywa finansowe według pozycji bilansowej 
31.12.2015 

wartość godziwa 
31.12.2015 

wartość księgowa 

Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39 (wartość księgowa) 

Inne (wartość 
księgowa) 

wyceniane w wartości godziwej przez 
wynik finansowy 

wyceniane w wartości godziwej ze 
zmianami w kapitale 

wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

przeznaczone do 
obrotu 

dostępne do 
sprzedaży 

dostępne do 
sprzedaży 

rachunkowość 
zabezpieczeń 

pożyczki i 
należności 

utrzymywane do 
terminu 

wymagalności 

Aktywa finansowe 

Udziały i akcje - - - - - - - - - 

Pożyczki 40 657,53 40 657,53 - - - - 40 657,53 - - 

Kaucje długoterminowe i inne należności 
długoterminowe 

86 005,61 86 005,61 - - - - 86 005,61 - - 

Należności z tytułu dostaw i usług 2 862 062,16 2 862 062,16 - - - - 2 862 062,16 - - 

Inne należności niż wymienione powyżej, będące 
aktywami finansowymi 

- - - - - - - - - 

Krótkoterminowe papiery wartościowe - - - - - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - - - - - 

Środki pieniężne 2 226 429,15 2 226 429,15 - - - - - - 2 226 429,15 
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Zobowiązania finansowe według pozycji bilansowej 
31.12.2015 wartość 

godziwa 
31.12.2015 

wartość księgowa 

Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39 (wartość księgowa) 

Inne (wartość 
księgowa) 

wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 
wyceniane w 

zamortyzowanym koszcie 

wyceniane w wartości 
godziwej ze zmianami w 

kapitale 

przeznaczone do obrotu dostępne do sprzedaży 
rachunkowość 
zabezpieczeń 

Zobowiązania finansowe 

Kredyty bankowe 141,63 141,63 - - - - - 141,63 

długoterminowe - - - - - - - - 

krótkoterminowe 141,63 141,63 - - - - - 141,63 

Pożyczki - - - - - - - - 

Leasing finansowy - - - - - - - - 

Kaucje długoterminowe i inne zobowiązania 
długoterminowe 

- - - - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - - - - 

Wycena pozostałych instrumentów - instrumenty 
pochodne 

239 129,08 239 129,08 - 239 129,08 - - - - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 746 172,65 746 172,65 - - 746 172,65 - - - 

Inne zobowiązania niż wymienione powyżej, będące 
zobowiązaniami finansowymi 

- - - - - - - - 
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Aktywa finansowe według pozycji bilansowej 
30.06.2015 

wartość godziwa 
30.06.2015 

wartość księgowa 

Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39 (wartość księgowa) 

Inne (wartość 
księgowa) 

wyceniane w wartości godziwej 
przez wynik finansowy 

wyceniane w wartości godziwej ze 
zmianami w kapitale 

wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

przeznaczone do 
obrotu 

dostępne do 
sprzedaży 

dostępne do 
sprzedaży 

rachunkowość 
zabezpieczeń 

pożyczki i 
należności 

utrzymywane do 
terminu 

wymagalności 

Aktywa finansowe 

Udziały i akcje - - - - - - - - - 

Pożyczki - - - - - - - - - 

Kaucje długoterminowe i inne należności 
długoterminowe 

84 384,13 84 384,13 - - - - 84 384,13 - - 

Należności z tytułu dostaw i usług 2 792 592,55 2 792 592,55 - - - - 2 792 592,55 - - 

Inne należności niż wymienione powyżej, będące 
aktywami finansowymi 

- - - - - - - - - 

Krótkoterminowe papiery wartościowe - - - - - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - - - - - 

Środki pieniężne 4 364 348,03 4 364 348,03 - - - - - - 4 364 348,03 
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Zobowiązania finansowe według pozycji bilansowej 
30.06.2015 wartość 

godziwa 
30.06.2015 wartość 

księgowa 

Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39 (wartość księgowa) 

Inne (wartość 
księgowa) 

wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wyceniane w 
zamortyzowanym 

koszcie 

wyceniane w 
wartości godziwej ze 
zmianami w kapitale 

przeznaczone do obrotu dostępne do sprzedaży 
rachunkowość 
zabezpieczeń 

Zobowiązania finansowe 

Kredyty bankowe 3 560,24 3 560,24 - - - - - 3 560,24 

długoterminowe - - - - - - - - 

krótkoterminowe 3 560,24 3 560,24 - - - - - 3 560,24 

Pożyczki - - - - - - - - 

Leasing finansowy - - - - - - - - 

Kaucje długoterminowe i inne zobowiązania 
długoterminowe 

- - - - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - - - - 

Wycena pozostałych instrumentów - instrumenty 
pochodne 

372 762,11 372 762,11 - 372 762,11 - - - - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 683 126,45 683 126,45 - - 683 126,45 - - - 

Inne zobowiązania niż wymienione powyżej, będące 
zobowiązaniami finansowymi 

- - - - - - - - 
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Analiza wrażliwości 

Ryzyko walutowe 01.01.2016 - 30.06.2016 

Instrumenty finansowe według pozycji bilansowych 
Wartość księgowa instrumentów 

finansowych 

Wpływ na wynik finansowy 
przed opodatkowaniem (wzrost 

10%) 

Wpływ na kapitał własny (wzrost 
10%) 

Wpływ na wynik finansowy 
przed opodatkowaniem (spadek 

10%) 

Wpływ na kapitał własny 
(spadek 10%) 

Aktywa finansowe 

Udziały i akcje - - - - - 

Pożyczki - - - - - 

Kaucje długoterminowe i inne należności długoterminowe 87 658,24 - - - - 

Należności z tytułu dostaw i usług 3 227 921,01 177 064,96 - -177 064,96 - 

Inne należności niż wymienione powyżej, będące aktywami 
finansowymi 

- - - - - 

Krótkoterminowe papiery wartościowe - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - 

Środki pieniężne 2 439 337,89 69 914,29 - -69 914,29 - 

środki pieniężne na rachunkach 2 439 337,89 69 914,29 - -69 914,29 - 

Zobowiązania finansowe 

Kredyty bankowe - - - - - 

długoterminowe - - - - - 

krótkoterminowe - - - - - 

Pożyczki - - - - - 

Leasing finansowy - - - - - 

Kaucje długoterminowe i inne zobowiązania długoterminowe - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 870 038,10 -45 453,02   45 453,02 - 

Inne zobowiązania niż wymienione powyżej, będące 
zobowiązaniami finansowymi 

175 616,84 -17 561,68 - 17 561,68 - 
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Ryzyko walutowe 01.01.2015 - 31.12.2015 

Instrumenty finansowe według pozycji bilansowych 
Wartość księgowa instrumentów 

finansowych 
Wpływ na wynik finansowy przed 

opodatkowaniem (wzrost 10%) 
Wpływ na kapitał własny (wzrost 

10%) 
Wpływ na wynik finansowy przed 
opodatkowaniem (spadek 10%) 

Wpływ na kapitał własny (spadek 
10%) 

Aktywa finansowe 

Udziały i akcje - - - - - 

Pożyczki 40 657,53 - - - - 

Kaucje długoterminowe i inne należności długoterminowe 86 005,61 - - - - 

Należności z tytułu dostaw i usług 2 862 062,16 190 818,10 - -190 818,10 - 

Inne należności niż wymienione powyżej, będące aktywami 
finansowymi 

- - - - - 

Krótkoterminowe papiery wartościowe - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - 

Środki pieniężne 2 226 429,15 35 271,52 - -35 271,52 - 

środki pieniężne na rachunkach 2 226 429,15 35 271,52 - -35 271,52 - 

Zobowiązania finansowe 

Kredyty bankowe 141,63 - - - - 

długoterminowe - - - - - 

krótkoterminowe 141,63 - - - - 

Pożyczki - - - - - 

Leasing finansowy - - - - - 

Kaucje długoterminowe i inne zobowiązania długoterminowe - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 746 172,65 -31 578,17 - 31 578,17 - 

Inne zobowiązania niż wymienione powyżej, będące 
zobowiązaniami finansowymi 

239 129,08 -23 912,91 - 23 912,91 - 
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Ryzyko walutowe 01.01.2015 - 30.06.2015 

Instrumenty finansowe według pozycji bilansowych 
Wartość księgowa instrumentów 

finansowych 

Wpływ na wynik finansowy 
przed opodatkowaniem (wzrost 

10%) 

Wpływ na kapitał własny (wzrost 
10%) 

Wpływ na wynik finansowy 
przed opodatkowaniem (spadek 

10%) 

Wpływ na kapitał własny 
(spadek 10%) 

Aktywa finansowe 

Udziały i akcje - - - - - 

Pożyczki - - - - - 

Kaucje długoterminowe i inne należności długoterminowe 84 384,13 - - - - 

Należności z tytułu dostaw i usług 2 792 592,55 192 747,63 - -192 747,63 - 

Inne należności niż wymienione powyżej, będące aktywami 
finansowymi 

- - - - - 

Krótkoterminowe papiery wartościowe - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - 

Środki pieniężne 4 364 348,03 64 336,19 - -64 336,19 - 

środki pieniężne na rachunkach 4 364 348,03 64 336,19 - -64 336,19 - 

Zobowiązania finansowe 

Kredyty bankowe 3 560,24 - - - - 

długoterminowe - - - - - 

krótkoterminowe 3 560,24 - - - - 

Pożyczki - - - - - 

Leasing finansowy - - - - - 

Kaucje długoterminowe i inne zobowiązania długoterminowe - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 683 126,45 -45 487,38   45 487,38   

Inne zobowiązania niż wymienione powyżej, będące 
zobowiązaniami finansowymi 

372 762,11 -37 276,21 - 37 276,21 - 
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Nota 35.2 Zarządzanie ryzykiem kapitałowym 

Grupa zarządza kapitałem w celu zachowania zdolności do kontynuowania działalności z uwzględnieniem realizacji 

planowanych inwestycji, tak aby mogła generować zwrot dla akcjonariuszy oraz przynosić korzyści pozostałym 

interesariuszom, a także aby utrzymać optymalną strukturę kapitału w celu obniżenia jego kosztu.  

Zgodnie z praktyką rynkową Grupa monitoruje kapitał między innymi na podstawie wskaźnika kapitału własnego oraz 

wskaźnika kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe/EBITDA.  

Wskaźnik kapitału własnego obliczany jest jako stosunek wartości netto aktywów rzeczowych (kapitał własny pomniejszony 

o aktywa niematerialne) do sumy bilansowej. 

Wskaźnik kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe/EBITDA jest obliczany jako stosunek kredytów, pożyczek i innych 

zobowiązań finansowych do EBITDA. Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe oznaczają łączną kwotę zobowiązań 

z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu, natomiast EBITDA jest to zysk z działalności operacyjnej po powiększeniu 

o amortyzację.  

W celu utrzymania płynności finansowej i zdolności kredytowej pozwalającej na pozyskanie finansowania zewnętrznego przy 

rozsądnym poziomie kosztów Grupa zakłada utrzymanie wskaźnika kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 0,5, 

natomiast wskaźnika kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe/EBITDA na poziomie do 2,0. 

Wyszczególnienie 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Kapitał własny 25 793 510,33 22 508 227,94 19 960 153,74 

Aktywa niematerialne 540 428,75 667 594,85 917 613,29 

Kapitał własny pomniejszony o aktywa 
niematerialne 

25 253 081,58 21 840 633,09 19 042 540,45 

Suma bilansowa 29 526 590,76 26 368 240,01 23 241 792,16 

Wskaźnik kapitału własnego 0,86 0,83 0,82 

 

Wyszczególnienie 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Zysk z działalności operacyjnej 4 335 081,83 9 475 365,03 5 892 166,06 

Amortyzacja 200 611,40 429 037,30 207 949,11 

EBITDA 4 535 693,23 9 904 402,33 6 100 115,17 

Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe 175 616,84 239 270,71 376 322,35 

Wskaźnik Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania 
finansowe/EBITDA 

0,04 0,02 0,06 

 
  



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

 

 
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. na dzień 30.06.2016  310 

 

Nota 36 Zatrudnienie w Grupie 

Wyszczególnienie 

Przeciętne zatrudnienie w okresie 01.01.-30.06.2016 r  

(w osobach) 

razem pracownicy umysłowi pracownicy fizyczni 

Artifex Mundi S.A. 11 11 0 

Modrzew z Daleka Sp. z o.o. 0 0 0 

AM Game Studios Sp. z o.o. 105 105 0 

Razem 116 116 0 

 

Wyszczególnienie 

Przeciętne zatrudnienie w okresie 01.01.-31.12.2015 r  

(w osobach) 

razem pracownicy umysłowi pracownicy fizyczni 

Artifex Mundi S.A. 40 40 0 

Two Sheds Sp. z o.o. w likwidacji 0 0 0 

Modrzew z Daleka Sp. z o.o. 0 0 0 

AM Game Studios Sp. z o.o. 57 57 0 

Razem 97 97 0 

 

Wyszczególnienie 

Przeciętne zatrudnienie w okresie 01.01.-30.06.2015 r  

(w osobach) 

razem pracownicy umysłowi pracownicy fizyczni 

Artifex Mundi S.A. 67 67 0 

Two Sheds Sp. z o.o. 0 0 0 

Modrzew z Daleka Sp. z o.o. 0 0 0 

Artifex Mundi Ltd. 0 0 0 

AM Game Studios Sp. z o.o. 55 55 0 

Razem 122 122 0 

Nota 37 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 

Przegląd śródrocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadziła firma UHY ECA Audyt 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Moniuszki 50.  

Za wykonany przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego przysługuje wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości 8.500,00 PLN netto, natomiast za przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego kwota 

4.000,00 PLN netto. 
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Nota 38 Pożyczki dla osób wchodzących w skład organów zarządzających 
i nadzorujących udzielone przez Grupę 

W okresie obrachunkowym Grupa nie przeprowadzała transakcji z Członkami Zarządu lub też z ich małżonkami, krewnymi 

i powinowatymi, a także z Członkami Rady Nadzorczej polegających na udzielaniu powyższym osobom pożyczek. 

Nota 39 Wynagrodzenie kluczowego personelu kierowniczego 

Wyszczególnienie 01.01.2016 - 30.06.2016 

Tomasz Grudziński 38 270,00 

Jakub Grudziński 36 637,55 

Robert Mikuszewski 55 404,00 

Kamil Urbanek 49 500,00 

Rafał Wroński 39 900,00 

Adrian Półtorak 48 070,00 

Mariusz Szynalik 40 175,00 

Wypłacone wynagrodzenie brutto 307 956,55 

 

Wyszczególnienie 01.01.2015 - 31.12.2015 

Tomasz Grudziński 78 103,85 

Jakub Grudziński 113 803,85 

Robert Mikuszewski 135 253,90 

Kamil Urbanek 121 017,00 

Rafał Wroński 99 304,25 

Adrian Półtorak 88 260,00 

Wypłacone wynagrodzenie brutto 635 742,85 

 

Wyszczególnienie 01.01.2015 - 30.06.2015 

Tomasz Grudziński 10 430,00 

Jakub Grudziński 48 130,00 

Robert Mikuszewski 60 478,70 

Kamil Urbanek 55 817,00 

Rafał Wroński 49 604,25 

Adrian Półtorak 52 560,00 

Wypłacone wynagrodzenie brutto 277 019,95 
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Nota 40 Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Obroty i salda z podmiotami powiązanymi kształtowały się w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 roku następująco:  

Powiązania kapitałowe:  

Nazwa jednostki Charakter powiązania 
Sprzedaż 

brutto 
Zakup 
brutto 

Saldo 
należności 

Saldo 
zobowiązań 

Udzielona 
pożyczka 

Otrzymana 
dywidenda 

2015 r. 

Wypłacona 
dywidenda 

2015 r. 

Charakter 
współpracy 

Two Sheds Sp. z o. o. w likwidacji 

Emitent posiadał 100% 
udziałów spółki Two 
Sheds Sp. z o. o. w 

likwidacji 

2.003,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 
Umowa ramowa za 
pośrednictwem AM Ltd. 
oraz umowy licencyjne 

Modrzew z Daleka Sp. z o. o. 
Emitent posiada 100% 

udziałów spółki Modrzew 
z Daleka Sp. z o. o. 

4.305,00 3.044.369,65 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 

Umowa ramowa i 
miesięczne zlecenia; 
umowa o prowadzenie 
księgowości 

AM Game Studios Sp. z o. o. 
Emitent posiada 100% 

udziałów spółki AM Game 
Studios Sp. z o. o. 

615.339,94 3.051.407,80 99.400,75 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 

Umowa o współpracy 
dotycząca produkcji 
gier; umowa o 
prowadzenie 
księgowości; umowa 
najmu nabycie środków 
trwałych i 
oprogramowania 

Artifex Mundi Investments 
Sp. z o. o. 

Spółka posiada 56,85% 
akcji Emitenta 

2.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 Umowa o prowadzenie 
księgowości 

S Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty Aktywów 
Niepublicznych 

Spółka posiadała 40,20% 
akcji Emitenta 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 brak 

Warsaw Equity PE Fund I FIZAN 
Spółka posiada 40,20% 

akcji Emitenta 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 brak 
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Powiązania osobowe: 

Wyszczególnienie Charakter powiązania Wynagrodzenie wypłacone 
przez Emitenta 

Wynagrodzenie wypłacone 
przez jednostkę powiązaną 

Tomasz Grudziński Członek kluczowego personelu kierowniczego; 
Prezes Zarządu Emitenta posiadający 144 udziały 
(tj. 19,1%) w Spółce Artifex Mundi Investments 

Sp. z o. o. 

26.400,00 11.870,00 

Jakub Grudziński Członek kluczowego personelu kierowniczego; 
Członek Zarządu Emitenta posiadający 108 
udziałów (tj. 14,4%) w Spółce Artifex Mundi 

Investments Sp. z o. o. 

26.400,00 10.237,55 

Robert Mikuszewski Członek kluczowego personelu kierowniczego; 
Członek Zarządu Emitenta posiadający 72 udziały 

(tj. 9,6%) w Spółce Artifex Mundi Investments 
Sp. z o. o. 

12.600,00 42.804,00 

Kamil Urbanek Członek kluczowego personelu kierowniczego; 
Członek Zarządu Emitenta posiadający 68 
udziałów (tj. 9,0%) w Spółce Artifex Mundi 

Investments Sp. z o. o. 

38.400,00 11.100,00 

Mariusz Szynalik Członek kluczowego personelu kierowniczego; 
Członek Zarządu Emitenta (od 17.02.2016r.) 
posiadający 68 udziałów (tj. 9,0%) w Spółce 

Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 

12.625,00 27.550,00 

Przemysław Danowski Członek kluczowego personelu kierowniczego; 
Członek Rady Nadzorczej 

0,00 0,00 

Adrian Półtorak Członek kluczowego personelu kierowniczego; 
Członek Rady Nadzorczej posiadający 41 

udziałów (tj. 5,5%) w Spółce Artifex Mundi 
Investments Sp. z o. o. 

0,00 48.070,00 

Rafał Wroński Członek kluczowego personelu kierowniczego; 
Członek Rady Nadzorczej posiadający 69 

udziałów (tj. 9,2%) w Spółce Artifex Mundi 
Investments Sp. z o. o. 

0,00 39.900,00 

Ewelina Nowakowska Członek kluczowego personelu kierowniczego; 
Członek Rady Nadzorczej 

0,00 0,00 

Mateusz Czajkowski Członek kluczowego personelu kierowniczego; 
Członek Rady Nadzorczej 

0,00 0,00 

 

Powiązania rodzinne: 

Wyszczególnienie Charakter powiązania Sprzedaż 
brutto 

Zakup 
brutto 

Saldo 
należności 

Saldo 
zobowiązań 

Charakter 
współpracy 

Bożena i Bogdan Grudzińscy Rodzice Pana Tomasza Grudzińskiego 
oraz Jakuba Grudzińskiego; wspólnicy 

spółki Zakład Systemów 
Komputerowych ZSK Progres s. c. 

1.476,00 64.796,40 0,00 0,00 umowa 
ramowa i 
miesięczne 
zlecenia 
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Obroty i salda z podmiotami powiązanymi kształtowały się w roku obrotowym od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r. następująco: 

Powiązania kapitałowe: 

Nazwa jednostki Charakter powiązania Sprzedaż 
brutto 

Zakup brutto Saldo 
należności 

Saldo 
zobowiązań 

Udzielona 
pożyczka 

Otrzymana 
dywidenda 

2015 r. 

Wypłacona 
dywidenda 

2015 r. 

Charakter współpracy 

Two Sheds Sp. z o. o. w 
likwidacji 

Emitent posiada 100% 
udziałów spółki Two Sheds 

Sp. z o. o. w likwidacji 

7 451,03 307 500,00 0,00 0,00 0,00 327 237,09 nie dotyczy Umowa ramowa za 
pośrednictwem AM Ltd. oraz 
umowy licencyjne 

Modrzew z Daleka Sp. z o. o. Emitent posiada 100% 
udziałów spółki Modrzew z 

Daleka Sp. z o. o. 

5 362,92 3 254 831,30 0,00 17 176,95 0,00 0,00 nie dotyczy Umowa ramowa i miesięczne 
zlecenia; umowa o prowadzenie 
księgowości 

AM Game Studios Sp. z o. o. Emitent posiada 100% 
udziałów spółki AM Game 

Studios Sp. z o. o. 

1 546 981,19 3 343 605,82 290 046,23 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy Umowa o współpracy dot. 
produkcji gier; umowa o 
prowadzenie księgowości; umowa 
najmu nabycie środków trwałych i 
oprogramowania 

Artifex Mundi Investments  
Sp. z o.o. 

Spółka posiada 56,85% 
akcji Emitenta 

5 248,22 0,00 0,00 0,00 125 000,00 nie dotyczy 130 755,00 Umowa o prowadzenie 
księgowości 

S Fundusz FIZAN Spółka posiada 40,20% 
akcji Emitenta 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 92 460,00 brak 
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Powiązania osobowe: 

Wyszczególnienie Charakter powiązania Wynagrodzenie wypłacone 
przez Emitenta 

Wynagrodzenie wypłacone 
przez jednostkę powiązaną 

Tomasz Grudziński Członek kluczowego personelu 
kierowniczego; Prezes Zarządu Emitenta 

posiadający 144 udziały (tj. 19,1%) w Spółce 
Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 

56 353,85 21 750,00 

Jakub Grudziński Członek kluczowego personelu 
kierowniczego; Członek Zarządu Emitenta 

posiadający 108 udziałów (tj. 14,4%) w 
Spółce Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 

56 353,85 57 450,00 

Robert Mikuszewski Członek kluczowego personelu 
kierowniczego; Członek Zarządu Emitenta 
posiadający 72 udziały (tj. 9,6%) w Spółce 

Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 

22 180,00 113 073,90 

Kamil Urbanek Członek kluczowego personelu 
kierowniczego; Członek Zarządu Emitenta 

posiadający 68 udziałów (tj. 9,0%) w Spółce 
Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 

56 280,00 64 737,00 

Mariusz Szynalik Członek kluczowego personelu 
kierowniczego; Członek Zarządu Emitenta 
(od 17.02.2016r.) posiadający 68 udziałów 

(tj. 9,0%) w Spółce Artifex Mundi 
Investments Sp. z o. o. 

0,00 119 820,00 

Przemysław Danowski Członek kluczowego personelu 
kierowniczego; Członek Rady Nadzorczej 

0,00 0,00 

Adrian Półtorak Członek kluczowego personelu 
kierowniczego; Członek Rady Nadzorczej 

posiadający 41 udziałów (tj. 5,5%) w Spółce 
Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 

0,00 88 260,00 

Rafał Wroński Członek kluczowego personelu 
kierowniczego; Członek Rady Nadzorczej 

posiadający 69 udziałów (tj. 9,2%) w Spółce 
Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 

10 504,25 88 800,00 

 

Powiązania rodzinne: 

 Wyszczególnienie Charakter powiązania Sprzedaż 
brutto 

Zakup brutto Saldo 
należności 

Saldo 
zobowiązań 

Charakter 
współpracy 

Bożena i Bogdan Grudzińscy Rodzice Pana Tomasza Grudzińskiego 
oraz Jakuba Grudzińskiego; wspólnicy 

spółki Zakład Systemów 
Komputerowych ZSK Progres s. c. 

2 460,00 367 720,80 2 460,00 10 578,00 umowa 
ramowa i 
miesięczne 
zlecenia 
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Obroty i salda z podmiotami powiązanymi kształtowały się w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 roku następująco: 

Powiązania kapitałowe:  

Nazwa jednostki Charakter powiązania Sprzedaż brutto Zakup brutto Saldo 
należności 

Saldo 
zobowiązań 

Otrzymana 
dywidenda 

2014 r. 

Wypłacona 
dywidenda 

2014 r. 

Charakter współpracy 

Two Sheds Sp. z o. o. Emitent posiadał 100% 
udziałów spółki Two Sheds 

Sp. z o. o. 

3.761,03 307.500,00 355,01 0,00 0,00 nie dotyczy Umowa ramowa i 
miesięczne zlecenia; 

umowa o prowadzenie 
księgowości 

Modrzew z Daleka Sp. z o. o. Emitent posiada 100% 
udziałów spółki Modrzew 

z Daleka Sp. z o. o. 

1.603,92 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy Umowa ramowa i 
miesięczne zlecenia; 

umowa o prowadzenie 
księgowości 

AM Game Studios Sp. z o. o. Emitent posiada 100% 
udziałów spółki AM Game 

Studios Sp. z o. o. 

293.695,51 55.190,00 211.543,36 0,00 0,00 nie dotyczy Umowa o współpracy 
dotycząca produkcji gier; 
umowa o prowadzenie 

księgowości; umowa najmu 
nabycie środków trwałych i 

oprogramowania 

AM Ltd. Emitent posiada 100% 
udziałów spółki AM Ltd. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy Umowa ramowa i 
miesięczne zlecenia 

Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. Spółka posiada 56,85% akcji 
Emitenta 

0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 Umowa o prowadzenie 
księgowości 

S Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
Aktywów Niepublicznych 

Spółka posiada 40,20% akcji 
Emitenta 

0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 brak 
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Powiązania osobowe: 

Wyszczególnienie Charakter powiązania Wynagrodzenie wypłacone 
przez Emitenta 

Wynagrodzenie wypłacone 
przez jednostkę powiązaną 

Tomasz Grudziński Członek kluczowego personelu kierowniczego; 
Prezes Zarządu Emitenta posiadający 144 udziały 
(tj. 19,1%) w Spółce Artifex Mundi Investments 

Sp. z o. o. 

10.430,00 0,00 

Jakub Grudziński Członek kluczowego personelu kierowniczego; 
Członek Zarządu Emitenta posiadający 108 
udziałów (tj. 14,4%) w Spółce Artifex Mundi 

Investments Sp. z o. o. 

10.430,00 37.700,00 

Robert Mikuszewski Członek kluczowego personelu kierowniczego; 
Członek Zarządu Emitenta posiadający 72 udziały 
(tj. 9,6%) w Spółce Artifex Mundi Investments Sp. 

z o. o. 

10.430,00 50.048,70 

Kamil Urbanek Członek kluczowego personelu kierowniczego; 
Członek Zarządu Emitenta posiadający 68 
udziałów (tj. 9,0%) w Spółce Artifex Mundi 

Investments Sp. z o. o. 

10.430,00 45.387,00 

Przemysław Danowski Członek kluczowego personelu kierowniczego; 
Członek Rady Nadzorczej 

0,00 0,00 

Adrian Półtorak Członek kluczowego personelu kierowniczego; 
Członek Rady Nadzorczej posiadający 41 

udziałów (tj. 5,5%) w Spółce Artifex Mundi 
Investments Sp. z o. o. 

0,00 39.100,00 

Rafał Wroński Członek kluczowego personelu kierowniczego; 
Członek Rady Nadzorczej posiadający 69 

udziałów (tj. 9,2%) w Spółce Artifex Mundi 
Investments Sp. z o. o. 

10.504,25 52.560,00 

 

Powiązania rodzinne:  

Wyszczególnienie Charakter powiązania Sprzedaż 
brutto 

Zakup 
brutto 

Saldo 
należności 

Saldo 
zobowiązań 

Charakter 
współpracy 

Bożena i Bogdan Grudzińscy Rodzice Pana Tomasza Grudzińskiego 
oraz Jakuba Grudzińskiego; wspólnicy 

spółki Zakład Systemów 
Komputerowych ZSK Progres s. c. 

984,00 243.982,80 0,00 0,00 umowa 
ramowa i 
miesięczne 
zlecenia 

 

Tomasz Grudziński Kamil Urbanek Mariusz Szynalik Robert Mikuszewski Jakub Grudziński 

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 

Zabrze, 30 września 2016 roku   
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Dane Jednostki dominującej 

Nazwa:    Artifex Mundi S.A. 

Siedziba:   ul. Michała Archanioła 10 

  41-800 Zabrze 

Podstawowy przedmiot działalności: Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 

Organ prowadzący rejestr:  Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000599733 

REGON:   242841025 

NIP:   648-276-51-28 

Czas trwania Spółki:   Nieograniczony 

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą 

prezentacji Grupy.  

Okresy prezentowane 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.12.2015 roku i obejmuje okres 12 miesięcy, tj. od 

dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku. 

Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabilansowych 

zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31.12.2014 roku oraz 01.01.2014. 

Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych 

dochodów, skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu 

z przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. 

Założenie kontynuacji działalności 

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Zarząd Spółki Jednostki dominującej uważa, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności 

jednostki. 
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Skład organów Jednostki dominującej na dzień 31.12.2015r. 

Zarząd 

Tomasz Grudziński Prezes Zarządu 

Jakub Grudziński Członek Zarządu 

Robert Mikuszewski Członek Zarządu 

Kamil Urbanek Członek Zarządu 

Zmiany w składzie Zarządu po dniu bilansowym: 

Mariusz Szynalik Członek Zarządu od 17.02.2016r. 

Rada Nadzorcza 

Przemysław Danowski Członek Rady Nadzorczej 

Adrian Półtorak Członek Rady Nadzorczej 

Rafał Wroński Członek Rady Nadzorczej 

Grupa Kapitałowa 

Spółki zależne 

 

Informacja o konsolidacji 

Artifex Mundi S.A. jest Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej, sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

Na dzień 31.12.2015 roku konsolidacji podlegają Artifex Mundi S.A. oraz trzy spółki zależne: Two Sheds Sp. z o. o. w likwidacji, 

Modrzew z Daleka Sp. z o. o. oraz AM Game Studios Sp. z o. o. We wszystkich tych spółkach Artifex Mundi S.A. posiada 

100% udziałów. 

W przeciągu 2015 roku skład Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. uległ zmianie. W dniu 12.02.2015r. podpisano akt 

notarialny o utworzeniu Spółek Modrzew z Daleka Sp. z o. o. oraz AM Game Studios Sp. z o. o., z kolei w dniu 31.12.2015r. 

Spółka Artifex Mundi S.A. sprzedała udziały w Spółce Artifex Mundi Ltd. 

  

Artifex Mundi S.A. 

Two Sheds Sp. z o. o. w 
likwidacji 

AM Game Studios Sp. z o. o. Modrzew z Daleka Sp. z o. o. 
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Wpływ przejścia z wcześniej stosowanych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości 
na MSSF 

Uzgodnienie kapitału własnego 

 

Zmiana na dzień 

01.01.2014 

Zmiana na dzień 

31.12.2014 

Zmiana na dzień 

31.12.2015 
Opis 

Kapitał akcyjny 0,00 0,00 0,00 Brak wpływu 

Pozostałe kapitały 307 429,12 307 429,12 307 429,12 

Korekta okresu ekonomicznej 

użyteczności środków trwałych 

i aktywów niematerialnych 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 36 862,23 

Korekta okresu ekonomicznej 

użyteczności środków trwałych 

i aktywów niematerialnych i korekta 

podatku CIT 

Wynik finansowy okresu 0,00 39 175,23 63 790,82 

Korekta okresu ekonomicznej 

użyteczności środków trwałych 

i aktywów niematerialnych i korekta 

podatku CIT 

Całkowite dochody 0,00 39 175,23 63 790,82 

Korekta okresu ekonomicznej 

użyteczności środków trwałych 

i aktywów niematerialnych 

 

Uzgodnienie sumy całkowitych dochodów 

 

Zmiana w okresie 

01.01.2014-31.12.2014 

Zmiana w okresie 

01.01.2015-31.12.2015 
Opis 

Amortyzacja 48 364,23 75 898,82 
Korekta okresu ekonomicznej użyteczności środków 

trwałych i aktywów niematerialnych 

Podatek dochodowy  -9 189,00 -12 108,00 

Korekta okresu ekonomicznej użyteczności środków 

trwałych i aktywów niematerialnych i korekta podatku 

CIT 

Wynik finansowy okresu 39 175,23 63 790,82 
Korekta okresu ekonomicznej użyteczności środków 

trwałych i aktywów niematerialnych 

Inne całkowite dochody 39 175,23 63 790,82 
Korekta okresu ekonomicznej użyteczności środków 

trwałych i aktywów niematerialnych 

 

Uzgodnienie sprawozdania z przepływów pieniężnych 

  Zmiana w okresie 

01.01.2014-31.12.2014 

Zmiana w okresie 

01.01.2015-31.12.2015 
Opis 

Wynik finansowy okresu 39 175,23 63 790,82 
Korekta okresu ekonomicznej użyteczności środków 

trwałych i aktywów niematerialnych 

Amortyzacja -48 364,23 -75 898,82 
Korekta okresu ekonomicznej użyteczności środków 

trwałych i aktywów niematerialnych 

Zmiana stanu rezerw 9 189,00 12 108,00 Korekta okresu ekonomicznej użyteczności środków 
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trwałych i aktywów niematerialnych 

Wybrane dane finansowe 

Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR w okresach objętych 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: 

Okres sprawozdawczy Średni kurs w okresie * Minimalny kurs w okresie 
Maksymalny kurs 

w okresie 

Kurs na ostatni dzień 

okresu 

01.01.2015-31.12.2015 4,1848 3,9822 4,3580 4,2615 

01.01.2014-31.12.2014 4,1893 4,0998 4,3138 4,2623 

* średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów 

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.  

Poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów 

środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez 

Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. 

Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na euro na dzień bilansowy: 

Wyszczególnienie 

PLN EUR 

01.01.2015-

31.12.2015 

01.01.2014-

31.12.2014 

01.01.2015-

31.12.2015 

01.01.2014-

31.12.2014 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów 
17 480 493,23 16 725 322,40 4 177 139,46 3 992 390,71 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 455 438,81 7 592 786,80 2 259 472,09 1 812 423,75 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 908 383,10 7 113 219,00 2 128 747,63 1 697 949,30 

Zysk (strata) okresu 7 044 249,10 5 689 187,97 1 683 294,09 1 358 028,30 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -922 787,35 4 276 478,09 -220 509,31 1 020 809,70 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -625 777,43 -596 429,17 -149 535,80 -142 369,65 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -240 968,46 -503 440,26 -57 581,83 -120 172,88 

Przepływy pieniężne netto razem -1 789 533,24 3 176 608,66 -427 626,95 758 267,17 

Aktywa razem 26 368 240,01 18 212 094,93 6 187 548,99 4 272 832,73 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 860 012,07 2 508 739,85 905 787,18 588 588,29 

Zobowiązania długoterminowe 502 941,00 480 043,00 118 019,71 112 625,34 

Zobowiązania krótkoterminowe 3 357 071,07 2 028 696,85 787 767,47 475 962,94 

Kapitał własny 22 508 227,94 15 703 355,08 5 281 761,81 3 684 244,44 

Kapitał podstawowy 100 000,00 100 000,00 23 465,92 23 461,51 

Liczba akcji 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Średnioważona liczba akcji 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Zysk (strata) na jedną akcję 0,70 0,57 0,17 0,14 
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Wartość księgowa na jedną akcję 2,25 1,57 0,53 0,37 

Oświadczenie Zarządu 

Zarząd Jednostki dominującej oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi w Artifex Mundi S.A. zasadami rachunkowości 

oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki, jak również jej wynik 

finansowy.  

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zatwierdzonymi przez Unię Europejską, które zostały opublikowane i weszły w życie na 

dzień 31 grudnia 2015 r., a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 

września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 

133). 

Ponadto Zarząd Artifex Mundi S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący 

badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa 

oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tych sprawozdań, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej 

i niezależnej opinii o badanym rocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej  

  nr noty 31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

A. Aktywa trwałe 
 

1 578 571,64 1 444 082,91 1 425 025,64 

 
I. Rzeczowe aktywa trwałe 1 509 986,84 385 891,34 349 531,95 

 
II. Aktywa niematerialne 2 667 594,85 776 366,34 892 956,51 

 
III. Aktywa finansowe 3 0,00 0,00 491,67 

 
IV. Należności 4 86 005,61 82 793,23 8 500,00 

 
V. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 314 282,00 199 032,00 173 315,00 

 
VI. Rozliczenia międzyokresowe 6 702,34 0,00 230,51 

B. Aktywa obrotowe 
 

24 789 668,37 16 768 012,02 10 035 328,81 

 
I. Aktywowane koszty gier komputerowych 7 18 566 349,04 9 042 736,92 6 184 638,01 

 
II. Należności z tytułu dostaw i usług 8 2 862 062,16 3 279 469,27 2 348 981,93 

 
III. Należności z tytułu podatku dochodowego 9 0,00 0,00 270 417,93 

 
IV. Pozostałe należności 10 946 738,14 370 541,06 232 114,93 

 
V. Aktywa finansowe 11 40 657,53 0,00 122 724,09 

 
Vi. Rozliczenia międzyokresowe 12 147 432,35 59 302,38 37 098,19 

 
VII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 2 226 429,15 4 015 962,39 839 353,73 

Aktywa razem 
 

26 368 240,01 18 212 094,93 11 460 354,45 

 

  nr noty 31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

A. Kapitał własny 
 

22 508 227,94 15 703 355,09 7 919 479,10 

 
I. Kapitał podstawowy 14 100 000,00 100 000,00 80 000,00 

 
II. Pozostałe kapitały 15 15 682 089,09 10 208 113,21 4 028 228,73 

 
III. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 16 -318 110,25 -293 946,09 -49 316,42 

 
IV. Wynik finansowy bieżącego roku 

 
7 044 249,10 5 689 187,97 3 860 566,79 

B. Zobowiązania długoterminowe 
 

502 941,00 480 043,00 454 678,00 

 
I. Pozostałe rezerwy 17 0,00 0,00 0,00 

 
II. Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 502 941,00 480 043,00 454 678,00 

 
III. Pozostałe zobowiązania długoterminowe 19 0,00 0,00 0,00 

C. Zobowiązania krótkoterminowe 
 

3 357 071,07 2 028 696,84 3 086 197,35 

 
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 20 746 172,65 444 242,02 152 117,33 

 
II. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 21 1 010 455,64 853 342,26 28 258,58 

 
III. Pozostałe zobowiązania 22 1 050 245,99 503 937,24 2 712 059,69 

 
IV. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 23 367 768,04 89 756,32 15 957,25 

 
V. Rozliczenia międzyokresowe 24 182 428,75 137 419,00 177 804,50 

Kapitał własny i zobowiązania 
 

26 368 240,01 18 212 094,93 11 460 354,45 

Tomasz Grudziński Kamil Urbanek Mariusz Szynalik Robert Mikuszewski Jakub Grudziński 

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

 

 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2015 329 

Zabrze, 6 maja 2016 roku  
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem 
z całkowitych dochodów 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat nr noty 31.12.2015 31.12.2014 

A. Przychody 25 17 480 493,23 16 725 322,40 

B. Koszt własny sprzedaży 29 4 927 907,94 6 156 579,98 

C. Wynik brutto ze sprzedaży  
 

12 552 585,29 10 568 742,42 

 
I. Koszty sprzedaży 

 
0,00 0,00 

 
II. Koszty ogólnego zarządu 29 2 568 040,41 2 312 401,50 

D. Wynik netto ze sprzedaży 
 

9 984 544,88 8 256 340,92 

 
I. Pozostałe przychody operacyjne 27 5 064,08 4 910,04 

 
IV. Pozostałe koszty operacyjne 28 534 170,15 668 464,16 

E. Wynik operacyjny 
 

9 455 438,81 7 592 786,80 

 
I. Przychody finansowe 30 46 070,57 22 378,70 

 
II. Koszty finansowe 31 593 126,28 501 946,50 

F.  Wynik przed opodatkowaniem 
 

8 908 383,10 7 113 219,00 

 
I.  Podatek dochodowy 32 1 864 134,00 1 424 031,03 

  
a) bieżący 

 
1 956 486,00 1 433 572,03 

  
b) odroczony 

 
-92 352,00 -9 541,00 

G. Wynik okresu 
 

7 044 249,10 5 689 187,97 

 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów 
01.01.2015 - 

31.12.2015 

01.01.2014 - 

31.12.2014 

Zysk okresu 7 044 249,10 5 689 187,97 

Inne całkowite dochody 0,00 0,00 

          1. Inne całkowite dochody, które będą mogły w przyszłości zostać 

               przekwalifikowane do wyniku 
0,00 0,00 

          2. Inne całkowite dochody, które nie będą mogły w przyszłości 

               zostać przekwalifikowane do wyniku 
0,00 0,00 

Łączne całkowite dochody 7 044 249,10 5 689 187,97 

 

Tomasz Grudziński Kamil Urbanek Mariusz Szynalik Robert Mikuszewski Jakub 

Grudziński 

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 

Zabrze, 6 maja 2016 roku 
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik z lat ubiegłych Wynik finansowy Kapitały razem 

Stan na początek okresu 01.01.2015 100 000,00 10 208 113,21 5 395 241,88 0,00 15 703 355,08 

Zmiana polityki rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stan na początek okresu 01.01.2015 skorygowany 100 000,00 10 208 113,21 5 395 241,88 0,00 15 703 355,08 

Wynik okresu 0,00 0,00 0,00 7 044 249,10 7 044 249,10 

Podział zysku za rok poprzedni przeznaczenie na kapitały 0,00 5 473 975,88 -5 473 975,88 0,00 0,00 

Wypłata dywidendy 0,00 0,00 -230 000,00 0,00 -230 000,00 

Pozostałe zmiany 0,00 0,00 -9 376,25 0,00 -9 376,25  

Stan na koniec okresu 31.12.2015 100 000,00 15 682 089,09 -318 110,25 7 044 249,10 22 508 227,94 

 

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik z lat ubiegłych Wynik finansowy Kapitały razem 

Stan na początek okresu 01.01.2014 80 000,00 4 028 228,73 3 814 050,39 0,00 7 922 279,12 

Zmiana polityki rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00   

Stan na początek okresu 01.01.2014 skorygowany 80 000,00 4 028 228,73 3 814 050,39 0,00 7 922 279,12 

Wynik okresu 0,00 0,00 0,00 5 689 187,97 5 689 187,97 

Emisja akcji 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

Podział zysku za rok poprzedni przeznaczenie na kapitały 0,00 4 107 996,48 -4 107 996,48 0,00 0,00 

Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 2 071 888,00 0,00 0,00 2 071 888,00 

Stan na koniec okresu 31.12.2014 100 000,00 10 208 113,21 -293 946,09 5 689 187,97 15 703 355,08 

Tomasz Grudziński Kamil Urbanek Mariusz Szynalik Robert Mikuszewski Jakub Grudziński 

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu                                                         Zabrze, 6 maja 2016 roku 
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014 

Zysk (strata) netto 7 044 249,10 5 689 187,97 

Korekty o pozycje: -7 967 036,45 -1 412 709,88 

           1. Amortyzacja 429 037,30 424 718,45 

           2. Odpisy wartości firmy 141 548,22 145 971,60 

           3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 17 004,91 

           4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -81 043,80 49 026,41 

           5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -9 508,33 106 461,56 

           6. Zmiana stanu rezerw 300 909,72 73 447,07 

           7. Zmiana stanu aktywowanych kosztów gier free-to-play -5 868 294,24 -4 988 876,77 

           8. Zmiana stanu aktywowanych kosztów gier premium -3 655 317,88 2 130 777,86 

           9. Zmiana stanu należności -162 002,35 -872 788,77 

           10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 096 707,47 1 561 106,96 

          11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -159 072,56 -62 359,18 

          12. Inne korekty z działalności operacyjnej 0,00 2 800,02 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -922 787,35 4 276 478,09 

Wpływy 9 508,33 11 099,41 

           1. Zbycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 10 607,74 

           2. Z aktywów finansowych, w tym: 9 508,33 491,67 

               a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

               b) w pozostałych jednostkach 9 508,33 491,67 

Wydatki 635 285,76 607 528,58 

           1. Nabycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 595 285,76 607 528,58 

           2. Na aktywa finansowe, w tym: 40 000,00 0,00 

               a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

               b) w pozostałych jednostkach 40 000,00 0,00 

                    - nabycie aktywów finansowych 40 000,00 0,00 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -625 777,43 -596 429,17 

Wpływy 141,63 0,00 

           1. Kredyty i pożyczki 141,63 0,00 

Wydatki 241 110,09 503 440,26 

           1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 230 000,00 0,00 

           2. Spłaty kredytów i pożyczek 2 826,12 454 413,85 

           3. Odsetki 8 283,97 49 026,41 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -240 968,46 -503 440,26 

Zmiana stanu środków pieniężnych -1 789 533,24 3 176 608,66 

Środki pieniężne na początek okresu 4 015 962,39 839 353,73 

Środki pieniężne na koniec okresu 2 226 429,15 4 015 962,39 

Tomasz Grudziński Kamil Urbanek Mariusz Szynalik Robert Mikuszewski Jakub Grudziński 

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 

Zabrze, 6 maja 2016 roku
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Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

zatwierdzonymi przez Unię Europejską, na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi 

dalej „MSSF UE”.  

MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

(RMSR) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania 

w UE. 

Nowe i zmienione standardy i interpretacje 

Nowe i zmienione standardy i interpretacje, które zostały zatwierdzone i opublikowane przez UE i weszły w życie w 2015 roku 

obejmują: 

Standard 
 

 

Data wejścia w życie w Unii 

Europejskiej 

MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – zmiana dotyczy składek wnoszonych do programów 

określonych świadczeń przez pracowników lub strony trzecie. Celem zmian 

jest uproszczenie ujęcia składek, które nie zależą od okresu zatrudnienia, na 

przykład składki pracownicze ustalone jako stały procent wynagrodzenia.  
 

1 lutego 2015 r. 

KIMSF 21 „Opłaty publiczne” – KIMSF 21 to interpretacja MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania 

warunkowe i aktywa warunkowe”. Interpretacja wyjaśnia co jest zdarzeniem 

powodującym powstanie zobowiązania do uiszczenia opłaty publicznej.  

  1 stycznia 2015 r. 

Zmiany do MSSF 2010-2012 – doroczne ulepszenia MSSF 2010 – 2012 mają głównie na 

celu rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa.  
  1 lutego 2015 r. 

Zmiany do MSSF 2011-2013 – doroczne ulepszenia MSSF 2011 – 2013 mają głównie na 

celu rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. 
  1 stycznia 2015 r. 

 

Nowe i zmienione standardy i interpretacje przyjęte do stosowania w UE w 2015 roku: 

Standard 
 

 

Data wejścia w życie w Unii 

Europejskiej 

• MSSF 11 „Wspólne porozumienia umowne” – zmiany określają odpowiednie podejście 

księgowe do przejęć udziałów we wspólnym działaniu, które stanowi 

przedsiębiorstwo.  

(*) 1 stycznia 2016 r. 

• MSR 1 „Prezentacja sprawozdań Finansowych” – zmiany dotyczące nie ograniczania 

zrozumiałości ujawnianych informacji poprzez łączenie ze sobą lub 

rozwijanie informacji w sposób zaciemniający informacje użyteczne. 

(*) 1 stycznia 2016 r. 

• MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, 38 „Wartości niematerialne” – Rada uznała 

stosowanie metody dochodowej do amortyzacji aktywów za niewłaściwe 

oraz, że dochód nie jest odpowiednią podstawą do pomiaru zużycia 

korzyści ekonomicznych pochodzących z wartości niematerialnych. 

  1 stycznia 2016 r. 

• MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, MSR 41 „Rolnictwo” – Rada zdecydowała, że rośliny 

produkcyjne powinny być księgowane na tych samych zasadach jak 

rzeczowe aktywa trwałe, ponieważ funkcja takich roślin jest podobna do 

funkcji produkcji. 

(*)  1 stycznia 2016 r. 

• MSR 27 „Jednostkowe sprawozdanie finansowe” – zmiany umożliwiają podmiotom (*)  1 stycznia 2016 r. 
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stosowanie metody praw własności do wyceny inwestycji w jednostki 

zależne, współzależne i stowarzyszone w ich jednostkowych 

sprawozdaniach finansowych. 

• Zmiany do MSSF 2012-2014 – doroczne uściślenia słownictwa, rozwiązywanie 

niezgodności dotyczące MSSF 2012 – 2014. 
(*)  1 stycznia 2016 r. 

 

Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie: 

Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje nie zostały przyjęte przez Unię Europejską 

lub nie są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2015 roku: 

 

Standard Opis zmian 
Data obowiązywania w 

Unii Europejskiej 

MSSF 9 Instrumenty 

finansowe (wraz 

z aktualizacjami) 

Zmiana klasyfikacji i wyceny - zastąpienie aktualnie obowiązujących kategorii 

instrumentów finansowych dwoma kategoriami: wycenianych wg zamortyzowanego 

kosztu i w wartości godziwej. Zmiany w rachunkowości zabezpieczeń. 

 

1 stycznia 2018 

MSSF 14 Odroczone salda z 

regulowanej działalności 

 

Zasady rachunkowości i ujawnień dla regulacyjnych pozycji odroczonych. 

Standard dotyczy wszystkich umów zawartych z klientami, z wyjątkiem takich, które 

wchodzą w zakres innych MSSF (tj. umów leasingu, ubezpieczeniowych i 

instrumentów finansowych). 

1 stycznia 2016 

MSSF 15 Przychody z umów 

z klientami 

MSSF 15 ujednolica wymogi dotyczące ujmowania przychodów. 
1 stycznia 2018 

MSSF 16 „Leasing” Doprecyzowanie standardu, klasyfikacji ujmowania leasingu u leasingobiorców i 

leasingodawców. 
1 stycznia 2019 

Zmiany do MSSF 10 i MSR 

28 

Zmiany dotyczące transakcji sprzedaży bądź wniesienia aktywów pomiędzy 

inwestorem, a jego jednostką stowarzyszoną lub jednostką będącą wspólnym 

przedsięwzięciem. 
1 stycznia 2016 

Zmiany do MSSF 10, MSSF 

12 i MSR 28 

Doprecyzowanie zapisów dotyczących ujęcia jednostek inwestycyjnych w 

konsolidacji. 
1 stycznia 2016 

Zmiany do MSR 12 

“Podatek dochodowy” 

Wyjaśnienie sposobu wykazywania aktywów z tytułu odroczonego podatku w związku z 

instrumentami dłużnymi wycenianymi w wartości godziwej. 1 stycznia 2017 

Zmiany do MSR 7 

“Rachunek przepływów 

pieniężnych” 

Zmiany mają na celu poprawę informacji przekazywanych na rzecz użytkowników 

sprawozdań finansowych o działalności finansowej jednostki. Zmiany wymagają 

ujawnienia umożliwiającego użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę zmian 

zobowiązań wynikających z przepływów pieniężnych jak i niepieniężnych. 
1 stycznia 2017 
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Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Grupa uznaje za środki trwałe pojedyncze, zdatne do użytku rzeczy, spełniające kryteria określone dla środków trwałych 

w MSR 16 aktywa, jeżeli cena nabycia (koszt wytworzenia) wynosi co najmniej 3.500 PLN. Środki trwałe o wartości poniżej 

3.500 PLN są jednorazowo umarzane lub spisywane w koszty w miesiącu nabycia, o ile ze względu na specyfikę działalności 

Grupy nie stanowią w swojej masie istotnego składnika majątkowego.  

Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według kosztu (ceny nabycia lub kosztu wytworzenia) pomniejszonego 

w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne oraz utratę wartości. Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio 

związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku wymagających dłuższego okresu czasu, aby mogły być zdatne 

do użytkowania lub odsprzedaży, są doliczane do kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aż do momentu oddania 

tych środków trwałych do użytkowania. Koszty modernizacji uwzględnia się w wartości bilansowej środków trwałych 

wówczas, gdy jest prawdopodobne, że z tego tytułu nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych dla Grupy, zaś koszty poniesione 

na modernizację można wiarygodnie zmierzyć. Wszelkie pozostałe wydatki ponoszone na naprawę i konserwację środków 

trwałych odnosi się w ciężar rachunku zysków i strat w okresach sprawozdawczych, w których zostały poniesione.  

Do środków trwałych Grupa zalicza również środki trwałe w budowie i inwestycje w obcych środkach trwałych oraz prawo 

wieczystego użytkowania gruntów. 

Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych w budowie, przez 

oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, używając metody liniowej od miesiąca następującego po 

miesiącu przyjęcia środka do użytkowania. 

Przewidywany okres użytkowania dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi: 

Budynki i budowle 10 lat 

Maszyny i urządzenia 3-10 lat 

Pozostałe środki trwałe 5-10 lat 

 

Grupa dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej 

użyteczności środków trwałych, wartości końcowej i metody amortyzacji, a konsekwencje zmian tych szacunków 

uwzględniane są w następnym i kolejnych latach obrotowych (prospektywnie). Na dzień bilansowy Grupa dokonuje również 

weryfikacji rzeczowych aktywów trwałych pod kątem trwałej utraty wartości i konieczności dokonania odpisów 

aktualizujących z tego tytułu. Następuje to wówczas, kiedy Grupa nabierze dostatecznej pewności, że dany składnik aktywów 

nie przyniesie w przyszłości oczekiwanych korzyści ekonomicznych lub przyniesie znacząco niższe. Stratę z tytułu utraty 

wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość 

odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna to wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty konieczne do 

poniesienia w związku z jego sprzedażą lub wartości użytkowej. 

Odpisów dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów odpowiednich do funkcji rzeczowych aktywów trwałych w okresie, kiedy 

stwierdzono trwałą utratę wartości, nie później niż na koniec roku obrotowego. Jeśli Grupa z dostateczną pewnością stwierdzi 

ustanie przyczyny, z powodu której dokonała odpisu aktualizacyjnego wartość aktywu, przeprowadza odwrócenie uprzednio 

dokonanego odpisu aktualizującego w części bądź w całości, poprzez uznanie przychodów. 

Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane jako różnica 

pomiędzy przychodami ze sprzedaży, a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w Rachunku zysków i strat. 
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Aktywa niematerialne 

Aktywa niematerialne są wyceniane według historycznego kosztu nabycia lub wytworzenia pomniejszone o odpisy 

amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Amortyzacja jest naliczana metodą liniową. 

W ramach wartości niematerialnych mogą występować wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz 

wartość firmy. Wartość firmy i wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji. 

Podlegają one corocznym testom na utratę wartości. 

Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodarczej stanowi nadwyżka ceny nabycia na wartością godziwą przejmowanych 

aktywów, zobowiązań i możliwych do zidentyfikowania zobowiązań warunkowych. Po początkowym ujęciu wartość firmy jest 

wykazana jako cena nabycia pomniejszona o dokonane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość firmy 

poddawana jest corocznie lub częściej, jeśli wystąpią ku temu przesłanki, testom na utratę wartości. 

Grupa dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej 

użyteczności wartości niematerialnych, wartości końcowej i metody amortyzacji, a konsekwencje zmian tych szacunków 

uwzględniane są w następnym i kolejnych latach obrotowych (prospektywnie). Na dzień bilansowy Grupa dokonuje również 

weryfikacji aktywów niematerialnych pod kątem trwałej utraty wartości i konieczności dokonania odpisów aktualizujących 

z tego tytułu. Następuje to wówczas, kiedy Grupa nabierze dostatecznej pewności, że dany składnik aktywów nie przyniesie 

w przyszłości oczekiwanych korzyści ekonomicznych lub przyniesie znacząco niższe. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się 

w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwaną. Wartość 

odzyskiwalna to wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty konieczne do poniesienia w związku z jego 

sprzedażą lub wartości użytkowej. 

Odpisów dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów odpowiednich do funkcji aktywów niematerialnych w okresie, kiedy 

stwierdzono trwałą utratę wartości, nie później niż na koniec roku obrotowego. Jeśli Grupa z dostateczną pewnością stwierdzi 

ustanie przyczyny, z powodu której dokonała odpisu aktualizacyjnego wartość aktywu, przeprowadza odwrócenie uprzednio 

dokonanego odpisu aktualizującego w części bądź w całości, poprzez uznanie przychodów. 

Inwestycje w jednostki zależne 

Jednostki zależne to jednostki w stosunku do których Grupa w sposób bezpośredni lub pośredni sprawuje kontrolę. Kontrola 

to zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną podmiotu zależnego w celu osiągania korzyści ekonomicznych. Zwykle 

sprawowanie kontroli łączy się z posiadaniem przez Grupę większościowego pakietu akcji/udziałów w jednostce. 

W sprawozdaniu finansowym inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone, niesklasyfikowane jako przeznaczone do 

sprzedaży, ujmuje się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości. 

Wartość bilansowa inwestycji jest poddawana testom na utratę wartości. Rozpoznana utrata wartości jest ujmowana 

w rachunku zysków i strat w kosztach finansowych. Rozwiązanie rezerwy z tytułu utraty wartości ujmowane jest w rachunku 

zysków i strat w przychodach finansowych, jeżeli nastąpiła zmiana w szacunkach, na postawie których Grupa określa zwrot 

z inwestycji. 

Dywidendy stanowiące przychody z inwestycji ujmowane są w rachunku zysków i strat w przychodach finansowych, 

w momencie ustalenia prawa do ich otrzymania. 

Inne aktywa finansowe (poza inwestycjami w jednostki zależne) 

Grupa na moment początkowego ujęcia klasyfikuje każdy składnik aktywów finansowych zgodnie z MSR 39 jako: 

 Aktywa finansowe wycenianie w wartości godziwej przez wynik finansowy 

 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności 

 Pożyczki i należności 

 Aktywa dostępne do sprzedaży 

Aktywa ujmowane są w bilansie Grupy w momencie, gdy stają się one stroną wiążącej umowy. W momencie początkowego 

ujęcia składnik aktywów wycenia się według wartości godziwej powiększonej, w przypadku składnika aktywów lub 
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zobowiązania finansowego niekwalifikowanych jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty 

transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych lub zobowiązania 

finansowego. 

Aktywowane koszty gier komputerowych 

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest produkcja gier. Ujęcie księgowe procesu produkcji dzieli się na dwie fazy: 

 Gry w trakcie produkcji 

 Gry gotowe 

Pozycja Gry w trakcie produkcji obejmuje koszty wytworzenia gier jeszcze niezakończonych. Wycena w księgach oparta jest 

o koszt wytworzenia, który obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym projektem oraz uzasadnioną część 

kosztów pośrednio związanych z danym projektem. 

W momencie zakończenia etapu dewelopmentu danego projektu (tzw. hard launch) następuje przeksięgowanie nakładów 

z pozycji Gry w trakcie produkcji na pozycję Gry gotowe. 

Sposób ujmowania i wyceny pozycji Gry gotowe zależy od rodzaju wyprodukowanej gry. Grupa kwalifikuje wyprodukowane 

gry do dwóch grup: 

 Gry premium 

 Gry free-to-play 

W przypadku gier premium, rozliczenie wartości gier w koszty okresu następuje poprzez dokonywanie odpisów 

proporcjonalnych do wartości ich sprzedaży (zgodnie ze współczynnikiem 1:1). Od momentu rozliczenia wszystkich kosztów 

danego projektu, Grupa ujmuje wyłącznie przychody ze sprzedaży.  

Gry free-to-play, ze względu na odmienną specyfikę czerpania z nich korzyści ekonomicznych, rozliczane są w koszty okresu 

poprzez liniowe odpisy oparte na oszacowanym przez Grupę okresie ekonomicznej użyteczności ustalanym indywidualnie dla 

każdego projektu. Grupa dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji przyjętych okresów 

ekonomicznej użyteczności gier free-to-play a konsekwencje zmian tych szacunków uwzględnia w kolejnych latach 

obrotowych (prospektywnie). Na dzień bilansowy Grupa oszacowała okres ekonomicznej użyteczności gier free-to-play na 3 

lata. 

Niezależnie od rodzaju gier Grupa dokonuje również weryfikacji wartości gier pod kątem trwałej utraty wartości. Następuje to 

wówczas, kiedy Grupa nabierze dostatecznej pewności, że dany składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości oczekiwanych 

korzyści ekonomicznych. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego 

składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Grupa dokonuje testów na utratę wartości na koniec każdego 

kwartału.  

Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności wyceniane są w księgach w wartości nominalnej skorygowanej 

o odpowiednie odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych. Należności nieściągalne są odpisywane w ciężar 

pozostałych kosztów w dacie stwierdzenia ich nieściągalności. Ustalenie odpisów aktualizujących wartość należności 

następuje w chwili, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że Grupa nie będzie w stanie otrzymać wszystkich należnych kwot 

wynikających z pierwotnych warunków należności. 

Wszelkie przekazane zaliczki jak m.in. na poczet przyszłych dostaw towarów i usług, na środki trwałe w budowie, na objęcie 

udziałów i akcji, nabycie aktywów niematerialnych i inne ujmuje się w pozostałych należnościach. 

Rozliczenia międzyokresowe 

Grupa w czynnych rozliczeniach międzyokresowych ujmuje koszty, które zostały poniesione z góry, natomiast w całości lub 

części dotyczą kolejnych okresów. 
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Grupa rozpoznaje rozliczenia międzyokresowe przychodów w celu zaliczenia tych przychodów do przyszłych okresów 

sprawozdawczych, w momencie kiedy przychody te zostaną zrealizowane. 

Bierne rozliczenia międzyokresowe są zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty za towary lub usługi, które zostały 

otrzymane lub wykonane, zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą. 

Grupa prowadzi ewidencję rozliczeń międzyokresowych w układzie krótko- i długoterminowych. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne obejmują: środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych oraz wszelkie depozyty i krótkoterminowe 

papiery wartościowe z terminem zapadalności do trzech miesięcy. 

Środki pieniężne wykazywane są na dzień bilansowy według ich wartości nominalnej.  

Kapitał własny 

Na kapitał własny Grupy składają się: 

 Kapitał podstawowy 

 Pozostałe kapitały 

 Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 

 Wynik finansowy bieżącego okresu 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości wykazywanej w statucie i Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pozostałe kapitały tworzone są z: 

 z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Koszty emisji akcji 

poniesione przy powstawaniu Grupy akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy 

do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, 

 z tytułu przeszacowań wartości aktywów 

 z odpisów z zysku z kolejnych lat obrotowych 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych stanowi zyski i straty wypracowane w poprzednich latach obrotowych nie przeniesione 

w drodze uchwały organu zatwierdzającego do innej pozycji kapitałów lub do wypłaty dywidendy.  

Rezerwy na zobowiązania  

Rezerwy na zobowiązania tworzy się w przypadku, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) 

wynikający z przeszłych zdarzeń, jest prawdopodobne, że wypełnienie obowiązku spowoduje zmniejszenie zasobów 

ucieleśniających korzyści ekonomiczne Grupy oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty zobowiązania.  

Wysokość utworzonych rezerw jest weryfikowana i aktualizowana na koniec okresu sprawozdawczego, w celu skorygowania 

szacunków do zgodnych ze stanem wiedzy Grupy na ten dzień. 

W sprawozdaniu finansowym rezerwy są prezentowane odpowiednio jako długo- i krótkoterminowe. 

Zobowiązania 

Zobowiązania stanowią obecny, wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek Grupy, którego wypełnienie spowoduje wypływ 

z Grupy środków zwierających w sobie korzyści ekonomiczne. 

Zobowiązania długoterminowe obejmują zobowiązania, których termin wymagalności, licząc od końca okresu 

sprawozdawczego przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy. 

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania, których termin wymagalności, licząc od końca okresu 

sprawozdawczego przypada w okresie krótszym niż 12 miesięcy.  
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Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są ujmowane według wartości nominalnej. Ewentualne odsetki ujmuje się w momencie 

otrzymania not od dostawców. 

Zobowiązania finansowe 

Zobowiązanie finansowe to każde zobowiązanie będące: 

 wynikającym z umowy obowiązkiem wydania środków pieniężnych lub innego składnika aktywów finansowych innej 

jednostce lub wymiany aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych z inną jednostką na potencjalnie 

niekorzystnych warunkach, 

 kontraktem, który będzie rozliczony lub może być rozliczony we własnych instrumentach kapitałowych jednostki 

i jest instrumentem niepochodnym, w zamian za który jednostka jest lub może być obowiązana wydać zmienną 

liczbę własnych instrumentów kapitałowych lub instrumentem pochodnym, który będzie rozliczony lub może być 

rozliczony w inny sposób niż przez wymianę ustalonej kwoty środków pieniężnych lub innego składnika aktywów 

finansowych na ustaloną liczbę własnych instrumentów kapitałowych jednostki. W tym celu prawa poboru, opcje 

i warranty, umożliwiające nabycie ustalonej liczby własnych instrumentów kapitałowych jednostki w zamian za 

ustaloną kwotę środków pieniężnych w dowolnej walucie, stanowią instrumenty kapitałowe, jeżeli jednostka oferuje 

prawa poboru, opcje i warranty pro rata wszystkim aktualnym właścicielom tej samej kategorii niepochodnych 

instrumentów kapitałowych tej jednostki, w tym również celu do własnych instrumentów kapitałowych jednostki. 

Grupa na moment początkowego ujęcia klasyfikuje każdy składnik zobowiązań finansowych jako: 

 składniki zobowiązań finansowych wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

 pozostałe zobowiązania finansowe. 

W momencie początkowego ujęcia zobowiązanie finansowe wycenia się w wartości godziwej powiększonej, w przypadku 

zobowiązania finansowego niekwalifikowanego jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy o koszty 

transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do zobowiązania finansowego. 

Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy obejmuje: podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony. 

Podatek bieżący 

Bieżące obciążenie podatkowe ustala się na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku 

obrotowego. 

Zysk (strata) podatkowa różni się od zysku (straty) bilansowej w związku z wyłączeniem przychodów podlegających 

opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz tych przychodów i kosztów, 

które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenie z tytułu podatku bieżącego oblicza się w oparciu o stawki 

podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 

Podatek odroczony 

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego to podatek podlegający zapłacie w przyszłości ujmowany w pełnej 

wysokości metodą bilansową, z tytułu różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań, a ich 

wartością bilansową w sprawozdaniu finansowym. 

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego to podatek podlegający zwrotowi w przyszłości, wyliczany metodą 

bilansową, z tytułu różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań, a ich wartością bilansową 

w sprawozdaniu finansowym. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest prawdopodobne, że 

w przyszłości osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych. 

Podstawowe różnice przejściowe dotyczą odmiennej wyceny aktywów i zobowiązań rozliczanych w czasie dla celów 

podatkowych i bilansowych oraz przychody z tantiem uzyskiwane po dniu bilansowym. 
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Odroczony podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących prawnie lub faktycznie na 

dzień bilansowy, które będą obowiązywać w momencie ich realizacji. 

Odroczony podatek jest ujmowany w rachunku zysków i strat, a w przypadku gdy dotyczy on transakcji rozlicznych z kapitałem 

własnym ujmowany jest w kapitale własnym. 

Podstawowe różnice przejściowe dotyczą odmiennej wyceny aktywów i zobowiązań rozliczanych czasie dla celów 

podatkowych i bilansowych. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości osiągnięty 

zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych. Zobowiązanie lub aktywo z tytułu 

podatku odroczonego w bilansie jest wykazywane odpowiednio jako zobowiązanie lub aktywo długoterminowe. 

Przychody i koszty działalności operacyjnej 

Przychody są wpływami korzyści ekonomicznych brutto danego okresu, powstałymi w wyniku (zwykłej) działalności 

gospodarczej Grupy, skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego, innymi niż zwiększenie kapitału wynikające z wpłat 

akcjonariuszy. 

Do przychodów należą jedynie otrzymane lub należne wpływy korzyści ekonomicznych jakie przypadają Grupie. Przychodem 

ze sprzedaży są należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży składników majątkowych i usług, pomniejszone o należny podatek 

od towarów i usług. Wysokość przychodów ustala się według wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej, 

uwzględniając kwoty rabatów handlowych przyznanych przez Grupę. Przychód ze sprzedaży towarów ujmowany jest 

w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa własności. Przychód ze sprzedaży usług ujmuje się w okresie, 

w którym świadczono usługi w oparciu o stopień zaawansowania konkretnej transakcji, określony na podstawie stanu 

faktycznego wykonanych prac do całości usług do wykonania. 

Koszty zużytych materiałów, towarów i wyrobów gotowych Grupa ujmuje w tym samym okresie w jakim są ujmowane 

przychody ze sprzedaży tych składników zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów. 

Koszty sprzedanych gier komputerowych ujmowane są w wyniku okresu w zależności od rodzaju gier: 

 w przypadku gier premium, proporcjonalnie do uzyskanych przychodów z ich sprzedaży 

 w przypadku gier free-to-play, proporcjonalnie do oszacowanego przez Grupę okresu ekonomicznej użyteczności. 

Przychody i koszty działalności finansowej 

Na przychody finansowe składają się głównie odsetki od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych, prowizje i odsetki 

od udzielonych pożyczek, odsetki z tytułu zwłoki w regulowaniu należności, wielkość rozwiązanych rezerw dotyczących 

działalności finansowej, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, dodatnie różnice kursowe, przywrócenie utraconej 

wartości inwestycji, wartość umorzonych kredytów i pożyczek, zyski z rozliczenia instrumentów pochodnych. 

Na koszty finansowe składają się głównie odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, 

utworzone rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji finansowych, wartość w cenie nabycia sprzedanych 

udziałów, akcji, papierów wartościowych, prowizje i opłaty manipulacyjne, wartość inwestycji krótkoterminowych, dyskonto 

i różnice kursowe, straty z rozliczenia instrumentów pochodnych oraz w przypadku leasingu finansowego inne opłaty za 

wyjątkiem rat kapitałowych. 
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Nota 1.1 Rzeczowe aktywa trwałe 

2015 

Rzeczowe aktywa trwałe 31.12.2015 31.12.2014 

 a) środki trwałe, w tym:  509 986,84 385 891,34 

- grunty  0,00 0,00 

- budynki i budowle  17 929,45 6 127,65 

- urządzenia techniczne i maszyny  462 507,51 350 899,18 

- środki transportu  0,00 0,00 

- inne środki trwałe  29 549,88 28 864,51 

 b) środki trwałe w budowie  0,00 0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe 509 986,84 385 891,34 

2014 

Rzeczowe aktywa trwałe 31.12.2014 01.01.2014 

 a) środki trwałe, w tym:  385 891,34 349 531,95 

- grunty  0,00 0,00 

- budynki i budowle  6 127,65 0,00 

- urządzenia techniczne i maszyny  350 899,18 349 331,10 

- środki transportu  0,00 0,00 

- inne środki trwałe  28 864,51 200,85 

 b) środki trwałe w budowie  0,00 0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe 385 891,34 349 531,95 
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Nota 1.2 Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych według grup rodzajowych 

2015 

Lp. Wyszczególnienie Grunty własne Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem 

1. Wartość brutto na początek okresu   6 127,65 696 631,43   30 767,85 733 526,93 

Zwiększenia, w tym: 0,00 13 067,96 295 687,56 0,00 3 965,06 312 720,58 

–  nabycie   13 067,96 295 687,56   3 965,06 312 720,58 

–  przemieszczenie wewnętrzne           0,00 

–  inne           0,00 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  likwidacja i sprzedaż           0,00 

–  aktualizacja wartości           0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne           0,00 

–  wyłączenie konsolidacyjne           0,00 

2. Wartość brutto na koniec okresu 0,00 19 195,61 992 318,99 0,00 34 732,91 1 046 247,51 

3. Umorzenie na początek okresu   0,00 345 732,25   1 903,34 347 635,59 

Zwiększenia   1 266,16 184 079,23   3 279,69 188 625,08 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  likwidacja i sprzedaż         
 

0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne           0,00 

–  inne           0,00 

4. Umorzenie na koniec okresu 0,00 1 266,16 529 811,48 0,00 5 183,03 536 260,67 

5. Wartość netto na początek okresu 0,00 6 127,65 350 899,18 0,00 28 864,51 385 891,34 

6. Wartość netto na koniec okresu 0,00 17 929,45 462 507,51 0,00 29 549,88 509 986,84 
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2014 

Lp. Wyszczególnienie Grunty własne Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem 

1. Wartość brutto na początek okresu 0,00 0,00 557 619,54 0,00 552,09 558 171,63 

Zwiększenia, w tym: 0,00 6 127,65 290 169,99 0,00 30 215,76 326 513,40 

–  nabycie 0,00 6 127,65 290 169,99 0,00 30 215,76 326 513,40 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 120 120,71 0,00 0,00 120 120,71 

–  likwidacja i sprzedaż 0,00 0,00 120 120,71 0,00 0,00 120 120,71 

–  aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Wartość brutto na koniec okresu 0,00 6 127,65 727 668,82 0,00 30 767,85 764 564,32 

3. Umorzenie na początek okresu 0,00 0,00 208 288,45 0,00 351,24 208 639,69 

Zwiększenia 0,00 0,00 168 481,19 0,00 1 552,10 170 033,29 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  likwidacja i sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Umorzenie na koniec okresu 0,00 0,00 376 769,64 0,00 1 903,34 378 672,98 

5. Wartość netto na początek okresu 0,00 0,00 349 331,09 0,00 200,85 349 531,94 

6. Wartość netto na koniec okresu 0,00 6 127,65 350 899,18 0,00 28 864,51 385 891,34 
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Grupa nie posiada rzeczowych aktywów trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego. 

Grupa nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 

Grupa nie posiada rzeczowych aktywów trwałych o ograniczonym prawie własności i użytkowania. 

Umorzenia rzeczowych aktywów trwałych w latach 2015 i 2014 zostały odniesione w koszty własne sprzedaży oraz koszty 

ogólnego zarządu, a także zostały aktywowane w pozycji "Aktywowane koszty gier komputerowych". 

Na koniec roku obrotowego 2015 i 2014 nie występowały zobowiązania umowne w związku z nabyciem rzeczowych aktywów 

trwałych. 

Na koniec roku obrotowego 2015 i 2014 nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

Nota 1.3 Struktura własnościowa rzeczowych aktywów trwałych 

Rzeczowe aktywa trwałe 31.12.2015 31.12.2014 

Własne 509 986,84 385 891,34 

Obce 0,00 0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe 509 986,84 385 891,34 

Nota 1.4 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków 
trwałych używanych na podstawie umów oraz wartość gruntów użytkowana 
wieczyście 

Jednostka dominująca Artifex Mundi S.A. na podstawie umowy najmu na dzień 31.12.2015 używała lokal w Katowicach przy 

ulicy Tarasa Szewczenki 8b oraz lokal przy ulicy Michała Archanioła 10 w Zabrzu. 

Grupa zawarła w dniu 18.09.2014 umowę leasingu nr 4422014/SP na używanie aut osobowych o nr rej. SZ2097F, SZ2096F 

oraz SZ2098F. Wartość umowy najmu każdego leasingowanego auta wynosi 55 439,02 PLN.  

Umowy leasingowe z punktu widzenia MSR 17 zostały uznane za umowy leasingu operacyjnego, tzn. nie spełniają kryteriów 

uznania ich za leasing finansowy. 

Nota 1.5 Zmiany wartościowe wynikające z przejścia z wcześniej stosowanych 
ogólnie przyjętych zasad rachunkowości na MSSF 

2015 

Rzeczowe aktywa trwałe 
31.12.2015 wg wcześniej 

stosowanych zasad 
31.12.2015 wg MSSF Różnica 

 a) środki trwałe, w tym:  432 326,29 509 986,84 77 660,55 

- grunty  0,00 0,00 0,00 

- budynki i budowle  18 259,04 17 929,45 -329,59 

- urządzenia techniczne i maszyny  388 192,88 462 507,51 74 314,63 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

 

 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2015 347 

- środki transportu  0,00 0,00 0,00 

- inne środki trwałe  25 874,37 29 549,88 3 675,51 

 b) środki trwałe w budowie  0,00 0,00 0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe 432 326,29 509 986,84 77 660,55 

2014 

Rzeczowe aktywa trwałe 
31.12.2014 wg wcześniej 

stosowanych zasad 
31.12.2014 wg MSSF Różnica 

 a) środki trwałe, w tym:  368 048,47 385 891,34 17 842,87 

- grunty  0,00 0,00 0,00 

- budynki i budowle  6 127,65 6 127,65 0,00 

- urządzenia techniczne i maszyny  333 572,63 350 899,18 17 326,55 

- środki transportu  0,00 0,00 0,00 

- inne środki trwałe  28 348,19 28 864,51 516,32 

 b) środki trwałe w budowie  0,00 0,00 0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe 368 048,47 385 891,34 17 842,87 

Nota 1.6 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych 
na własne potrzeby 

Grupa nie poniosła kosztów na wytworzenie środków trwałych na własne potrzeby. 

Nota 1.7 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na 
niefinansowe aktywa trwałe oraz nakłady na ochronę środowiska 

Wyszczególnienie Wartość w 2015 roku Wartość w 2014 roku 

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 534 956,60 326 513,40 

Nakłady na aktywa niematerialne 693 199,17 287 278,59 

Razem 1 228 155,77 613 791,99 

Grupa nie poniosła w 2015 roku, jak również w roku 2014 wydatków na ochronę środowiska naturalnego. 
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Nota 2.1 Aktywa niematerialne 

2015 

Aktywa niematerialne 31.12.2015 31.12.2014 

Koszty zakończonych prac 

rozwojowych  
0,00 0,00 

Wartość firmy  0,00 141 548,22 

Inne aktywa niematerialne  667 594,85 634 818,12 

Zaliczki na aktywa niematerialne 0,00 0,00 

Aktywa niematerialne 667 594,85 776 366,34 

 

Na pozycję innych aktywów niematerialnych składały się licencje, programy komputerowe, know-how oraz znaki towarowe. 

2014 

Aktywa niematerialne 31.12.2014 01.01.2014 

Koszty zakończonych prac 

rozwojowych  
0,00 0,00 

Wartość firmy  141 548,22 287 519,82 

Inne aktywa niematerialne  634 818,12 605 436,69 

Zaliczki na aktywa niematerialne 0,00 0,00 

Aktywa niematerialne 776 366,34 892 956,51 

 

Na pozycję innych aktywów niematerialnych składały się licencje, programy komputerowe, know-how oraz znaki towarowe. 
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Nota 2.2 Zmiany stanu aktywów niematerialnych według grup rodzajowych 

2015 

Lp. Wyszczególnienie Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne aktywa niematerialne Zaliczki na aktywa niematerialne Razem 

1. Wartość brutto na początek okresu   442 338,19 1 321 307,47   1 763 645,66 

Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 312 866,54 0,00 312 866,54 

–  nabycie     312 866,54   312 866,54 

–  przemieszczenie wewnętrzne         0,00 

–  inne         0,00 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  likwidacja i sprzedaż         0,00 

–  aktualizacja wartości         0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne         0,00 

–  inne         0,00 

2. Wartość brutto na koniec okresu 0,00 442 338,19 1 634 174,01 0,00 2 076 512,20 

3. Umorzenie na początek okresu   300 789,97 686 489,35   987 279,32 

Zwiększenia   141 548,22 280 134,81   421 683,03 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  likwidacja i sprzedaż         0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne         0,00 

–  inne         0,00 

4. Umorzenie na koniec okresu 0,00 442 338,19 966 624,16 0,00 1 408 962,35 

5. Wartość netto na początek okresu 0,00 141 548,22 634 818,12 0,00 776 366,34 

6. Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 667 549,85 0,00 667 549,85 
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2014 

Lp. Wyszczególnienie Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne aktywa niematerialne Zaliczki na aktywa niematerialne Razem 

1. Wartość brutto na początek okresu   442 338,19 1 037 240,88   1 479 579,07 

Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 284 066,59 0,00 284 066,59 

–  nabycie     284 066,59   284 066,59 

–  przemieszczenie wewnętrzne         0,00 

–  inne         0,00 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  likwidacja i sprzedaż         0,00 

–  aktualizacja wartości         0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne         0,00 

–  inne         0,00 

2. Wartość brutto na koniec okresu 0,00 442 338,19 1 321 307,47 0,00 1 763 645,66 

3. Umorzenie na początek okresu   154 818,37 434 304,22   589 122,59 

Zwiększenia   145 971,60 252 185,13   398 156,73 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  likwidacja i sprzedaż         0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne         0,00 

–  inne         0,00 

4. Umorzenie na koniec okresu 0,00 300 789,97 686 489,35 0,00 987 279,32 

5. Wartość netto na początek okresu 0,00 287 519,82 602 936,66 0,00 890 456,48 

6. Wartość netto na koniec okresu 0,00 141 548,22 634 818,12 0,00 776 366,34 
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Grupa nie posiada aktywów niematerialnych użytkowanych na podstawie umów leasingu. 

Grupa nie posiada aktywów niematerialnych o ograniczonym prawie użytkowania. 

Grupa nie posiada kredytów bankowych, które byłyby zabezpieczone aktywami niematerialnymi. 

Umorzenia aktywów niematerialnych w 2015 i 2014 roku zostały odniesione w koszty własne sprzedaży oraz koszty ogólnego 

zarządu, a także zostały aktywowane w pozycji "Aktywowane koszty gier komputerowych". 

Na koniec roku obrotowego 2015 i 2014 nie występowały zobowiązania umowne w związku z nabyciem aktywów 

niematerialnych. 

Nota 2.3 Struktura własnościowa aktywów niematerialnych 

Aktywa niematerialne 31.12.2015 31.12.2014 

Własne 667 594,85 776 366,34 

Obce 0,00 0,00 

Aktywa niematerialne 667 594,85 776 366,34 

Nota 2.4 Zmiany wartościowe wynikające z przejścia z wcześniej stosowanych 
ogólnie przyjętych zasad rachunkowości na MSSF 

2015 

Aktywa niematerialne 
31.12.2015 wg wcześniej 

stosowanych zasad 
31.12.2015 wg MSSF Różnica 

Koszty zakończonych prac rozwojowych  0,00 0,00 0,00 

Wartość firmy  0,00 0,00 0,00 

Inne aktywa niematerialne 241 450,22 667 594,85 426 144,63 

Zaliczki na aktywa niematerialne 0,00 0,00 0,00 

Aktywa niematerialne 241 450,22 667 594,85 426 144,63 

2014 

Aktywa niematerialne 
31.12.2014 wg wcześniej 

stosowanych zasad 
31.12.2014 wg MSSF Różnica 

Koszty zakończonych prac rozwojowych  0,00 0,00 0,00 

Wartość firmy  141 548,22 141 548,22 0,00 

Inne aktywa niematerialne 224 754,65 634 818,12 410 063,47 

Zaliczki na aktywa niematerialne 0,00 0,00 0,00 

Aktywa niematerialne 366 302,87 776 366,34 410 063,47 
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Nota 3.1 Aktywa finansowe (długoterminowe) 

2015 

Aktywa finansowe (długoterminowe) 31.12.2015 31.12.2014 

W jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

W pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

Aktywa finansowe (długoterminowe) 0,00 0,00 

2014 

Aktywa finansowe 

(długoterminowe) 
31.12.2014 01.01.2014 

W jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

W pozostałych jednostkach 0,00 491,67 

Aktywa finansowe 

(długoterminowe) 
0,00 491,67 
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Nota 3.2 Zmiany stanu aktywów finansowych według grup rodzajowych 

2015 

Lp. Wyszczególnienie Nieruchomości 
Wartości 

niematerialne 

Długoterminowe 

aktywa finansowe JP 

Długoterminowe 

aktywa finansowe JnP 

Inne inwestycje 

długoterminowe 
Razem 

1. Wartość na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  nabycie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  aport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  zmiana zakresu konsolidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  aport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przemieszczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Wartość na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2014 

Lp. Wyszczególnienie Nieruchomości 
Wartości 

niematerialne 

Długoterminowe 

aktywa finansowe JP 

Długoterminowe 

aktywa finansowe JnP 

Inne inwestycje 

długoterminowe 
Razem 

1. Wartość na początek okresu 0,00 0,00 491,67 0,00 0,00 491,67 

a) Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  nabycie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  aport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  zmiana zakresu konsolidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 491,67 0,00 0,00 491,67 

–  sprzedaż 0,00 0,00 491,67 0,00 0,00 491,67 

–  aport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przemieszczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Wartość na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Nota 4 Należności (długoterminowe) 

2015 

Należności 31.12.2015 31.12.2014 

Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

Od pozostałych jednostek 86 005,61 82 793,23 

kaucja 120 000,00 120 000,00 

dyskonto 33 994,39 37 206,77 

inne 0,00 0,00 

Należności 86 005,61 82 793,23 

2014 

Należności 31.12.2014 01.01.2014 

Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

Od pozostałych jednostek 82 793,23 8 500,00 

kaucja 120 000,00 0,00 

dyskonto 37 206,77 0,00 

inne 0,00 8 500,00 

Należności 82 793,23 8 500,00 
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Nota 5 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

2015 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31.12.2015 31.12.2014 

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 199 032,00 173 315,00 

odniesionych na wynik finansowy 199 032,00 173 315,00 

odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 

Zwiększenia 115 250,00 25 717,00 

odniesione na wynik finansowy 115 250,00 25 717,00 

odniesione na kapitał własny 0,00 0,00 

Zmniejszenia 0,00 0,00 

odniesione na wynik finansowy 0,00 0,00 

odniesione na kapitał własny 0,00 0,00 

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, w tym: 314 282,00 199 032,00 

odniesionych na wynik finansowy 314 282,00 199 032,00 

odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 

 

2014 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, których podstawą są różnice 

przejściowe wynikające z: 
31.12.2015 31.12.2014 

Różnice kursowe bilansowe 57 694,31 70 855,74 

Niezapłacone odsetki od pożyczek 0,00 5 708,54 

Wycena kontraktów forward z BO 243 086,84 327 799,32 

Rozwiązanie rezerw z BO 367 768,04 484 412,57 

Przychód z dyskonta kaucji długoterminowych 33 994,39 37 206,77 

Odpisy aktualizujące aktywowane koszty gier komputerowych - rozwiązanie 461 104,90 0,00 

Wyłączony koszt zakupu wyrobów gotowych (prawa majątkowe) TS - podatkowo WNIP 123 958,33 0,00 

ZUS niezapłacony 11-12-2015 14 456,98 31 799,64 

Odpisy aktualizujące należności 60 915,60 0,00 

Wycena udziałów TS 129 583,32 0,00 

Niewypłacona umowa zlecenie  6 000,00 0,00 

Utworzenie rezerw 0,00 89 756,32 

Różnica w wartości podatkowej i bilansowej środków trwałych 155 552,63 0,00 

Razem 1 654 115,34 1 047 538,90 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (19%) 314 282 199 032 
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Nota 6 Rozliczenia międzyokresowe (długoterminowe) 

2015 

Rozliczenia międzyokresowe 31.12.2015 31.12.2014 

opłaty licencyjne 702,34 0,00 

Rozliczenia międzyokresowe 702,34 0,00 

2014 

Rozliczenia międzyokresowe 31.12.2014 01.01.2014 

opłaty licencyjne 0,00 230,51 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 230,51 
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Nota 7.1 Aktywowane koszty gier komputerowych 

2015 

Aktywowane koszty gier komputerowych free-to-play premium 31.12.2015 

Gry w trakcie produkcji 12 564 516,57 5 167 274,84 17 731 791,41 

Gry gotowe 0,00 1 294 666,26 1 294 666,26 

odpisy aktualizujące 0,00 -460 108,63 -460 108,63 

Aktywowane koszty gier komputerowych 12 564 516,57 6 001 832,47 18 566 349,04 

Odpisy aktualizujące dotyczyły trzech gier: Glorious Timmy, 300 Dwarves oraz Deadlings. 

2014 

Aktywowane koszty gier komputerowych free-to-play premium 31.12.2014 

Gry w trakcie produkcji 6 696 222,33 803 924,25 7 500 146,58 

Gry gotowe 0,00 2 026 006,64 2 026 006,64 

odpisy aktualizujące 0,00 -483 416,30 -483 416,30 

Aktywowane koszty gier komputerowych 6 696 222,33 2 346 514,59 9 042 736,92 

Nota 7.2 Odpisy aktualizujące wartości aktywowanych kosztów gier 
komputerowych 

2015 

Wyszczególnienie 

Odpisy 

aktualizujące 

na 01.01.2015 

Zwiększenia w roku 

obrotowym 

Zmniejszenia 

w roku obrotowym 

Odpisy aktualizujące na 

31.12.2015 

Gry gotowe (premium) 483 416,30  0,00  23 307,67  460 108,63  

Razem 483 416,30  0,00  23 307,67  460 108,63  

2014 

Wyszczególnienie 

Odpisy 

aktualizujące na 

01.01.2014 

Zwiększenia w roku 

obrotowym 

Zmniejszenia 

w roku obrotowym 

Odpisy aktualizujące na 

31.12.2014 

Gry gotowe (premium) 183 690,92  299 725,38  0,00  483 416,30  

Razem 183 690,92  299 725,38  0,00  483 416,30  
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Nota 8.1 Należności z tytułu dostaw i usług 

2015 

Należności z tytułu dostaw i usług 31.12.2015 31.12.2014 

od jednostek powiązanych 2 184,31 0,00 

od pozostałych jednostek 2 920 793,45 3 279 469,27 

odpisy aktualizujące 60 915,60 0,00 

Należności z tytułu dostaw i usług 2 862 062,16 3 279 469,27 

2014 

Należności z tytułu dostaw i usług 31.12.2014 01.01.2014 

od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

od pozostałych jednostek 3 279 469,27 2 348 981,93 

odpisy aktualizujące 0,00 0,00 

Należności z tytułu dostaw i usług 3 279 469,27 2 348 981,93 

Nota 8.2 Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług 

2015 

Odpisy aktualizujące wartość 

należności z tytułu dostaw i usług 

Wartość na 

01.01.2015 
Zwiększenia 

Zmniejszenia - 

wykorzystanie 

Zmniejszenia - 

rozwiązanie 

Wartość na 

31.12.2015 

Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Od jednostek pozostałych 0,00 60 915,60 0,00 0,00 60 915,60 

Razem 0,00 60 915,60 0,00 0,00 60 915,60 

2014 

Odpisy aktualizujące wartość 

należności z tytułu dostaw i usług 

Wartość na 

01.01.2014 
Zwiększenia 

Zmniejszenia - 

wykorzystanie 

Zmniejszenia - 

rozwiązanie 

Wartość na 

31.12.2014 

Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Od jednostek pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Nota 8.3 Struktura wiekowa należności z tytułu dostaw i usług 

Należności z tytułu dostaw i usług 31.12.2015 31.12.2014 

do miesiąca 2 858 708,57 3 216 191,59 

powyżej miesiąca do 3 miesięcy 0,00 0,00 

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0,00 0,00 

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,00 0,00 

powyżej 1 roku  0,00 0,00 

przeterminowane 64 269,19 63 277,68 

odpisy aktualizujące należności -60 915,60 0,00 

Należności z tytułu dostaw i usług 2 862 062,16 3 279 469,27 

 

Należności z tytułu dostaw i usług - przeterminowane 31.12.2015 31.12.2014 

do miesiąca 3 353,59 148,08 

powyżej miesiąca do 3 miesięcy 0,00 63 129,60 

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0,00 0,00 

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,00 0,00 

powyżej 1 roku  60 915,60 0,00 

przeterminowane 0,00 0,00 

odpisy aktualizujące należności -60 915,60 0,00 

Należności z tytułu dostaw i usług - przeterminowane 3 353,59 63 277,68 

Nota 9 Należności z tytułu podatku dochodowego 

2015 

Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2014 

Należności z tytułu podatku dochodowego 0,00 0,00 

2014 

Wyszczególnienie 31.12.2014 01.01.2014 

Należności z tytułu podatku dochodowego 0,00 270 417,93 
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Nota 10.1 Pozostałe należności 

2015 

Pozostałe należności 31.12.2015 31.12.2014 

Zaliczki na dostawy 7 301,59 104 644,81 

Z tytułu podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych 862 600,39 225 564,04 

Inne należności 76 836,16 40 332,21 

odpisy aktualizujące 0,00 0,00 

Pozostałe należności 946 738,14 370 541,06 

2014 

Pozostałe należności 31.12.2014 01.01.2014 

Zaliczki na dostawy 104 644,81 7 500,00 

Z tytułu podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych 225 564,04 186 149,13 

Inne należności 40 332,21 38 465,80 

odpisy aktualizujące 0,00 0,00 

Pozostałe należności 370 541,06 232 114,93 

Nota 10.2 Odpisy aktualizujące pozostałe należności 

Grupa nie tworzyła odpisów aktualizujących na inne należności krótkoterminowe. 

Nota 11 Aktywa finansowe (krótkoterminowe) 

2015 

Aktywa finansowe (krótkoterminowe) 31.12.2015 31.12.2014 

w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

a) udzielone pożyczki 0,00 0,00 

w pozostałych jednostkach 40 657,53 0,00 

a) udzielone pożyczki 40 657,53 0,00 

b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

Aktywa finansowe (krótkoterminowe) 40 657,53 0,00 

 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

 

 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2015 362 

2014 

Aktywa finansowe (krótkoterminowe) 31.12.2014 01.01.2014 

w jednostkach powiązanych 0,00 105 719,18 

a) udzielone pożyczki 0,00 105 719,18 

w pozostałych jednostkach 0,00 17 004,91 

a) udzielone pożyczki 0,00 0,00 

b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 17 004,91 

Aktywa finansowe (krótkoterminowe) 0,00 122 724,09 

Nota 12 Rozliczenia międzyokresowe (krótkoterminowe) 

2015 

Rozliczenia międzyokresowe (krótkoterminowe) 
Wartość na 

01.01.2015 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Wartość na 

31.12.2015 

Subskrypcje i opłaty licencyjne 9 918,73 44 739,90 9 918,73 44 739,90 

Polisy i ubezpieczenia 44 684,58 101 494,23 102 048,58 44 130,23 

Pozostałe 4 699,07 128 327,09 74 463,94 58 562,22 

Rozliczenia międzyokresowe (krótkoterminowe) 59 302,38 274 561,22 186 431,25 147 432,35 

2014 

Rozliczenia międzyokresowe (krótkoterminowe) 
Wartość na 

01.01.2014 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Wartość na 

31.12.2014 

Subskrypcje i opłaty licencyjne 19 139,25 24 191,00 33 411,52 9 918,73 

Polisy i ubezpieczenia 0,00 5 455,20 1 360,06 4 095,14 

Pozostałe 17 958,94 94 313,09 66 983,52 45 288,51 

Rozliczenia międzyokresowe (krótkoterminowe) 37 098,19 123 959,29 101 755,10 59 302,38 
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Nota 13 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

2015 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31.12.2015 31.12.2014 

Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym: 2 226 429,15 4 015 962,39 

a) środki pieniężne w drodze 294 042,68 2 381,95 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 226 429,15 4 015 962,39 

2014 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31.12.2014 01.01.2014 

Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym: 4 015 962,39 839 353,73 

a) środki pieniężne w drodze 2 381,95 44 103,75 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 015 962,39 839 353,73 
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Nota 14 Kapitał podstawowy 

2015 

Kapitał podstawowy Liczba udziałów na 31.12.2015 
Wartość 

nominalna 

Udział w kapitale 

podstawowym 

Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 1 137 56 850,00 56,85% 

Danowski Przemysław 33 1 650,00 1,65% 

S Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 804 40 200,00 40,20% 

Jerzy Krok 13 650,00 0,65% 

Mariusz Banaszuk 13 650,00 0,65% 

Suma 2 000 100 000,00 100,00% 

Wartość nominalna jednego udziału = 50 PLN 

2014 

Kapitał podstawowy Liczba udziałów na 31.12.2014 
Wartość 

nominalna 

Udział w kapitale 

podstawowym 

Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 1 137 56 850,00 56,85% 

Danowski Przemysław 33 1 650,00 1,65% 

S Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 804 40 200,00 40,20% 

Jerzy Krok 13 650,00 0,65% 

Mariusz Banaszuk 13 650,00 0,65% 

Suma 2 000 100 000,00 100,00% 

Wartość nominalna jednego udziału = 50 PLN 

Nota 15.1 Pozostałe kapitały 

2015 

Pozostałe kapitały 31.12.2015 31.12.2014 

Kapitał zapasowy 15 374 659,97 9 900 684,09 

Kapitał z aktualizacji wyceny 307 429,12 307 429,12 

Pozostałe kapitały 15 682 089,09 10 208 113,21 

2014 

Pozostałe kapitały 31.12.2014 01.01.2014 

Kapitał zapasowy 9 900 684,09 3 720 799,61 

Kapitał z aktualizacji wyceny 307 429,12 307 429,12 

Pozostałe kapitały 10 208 113,21 4 028 228,73 
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Nota 15.2 Zmiany w pozostałych kapitałach 

2015 

Zmiany w pozostałych kapitałach Kapitał zapasowy 

Stan na początek roku 10 208 113,21 

Podział zysku za 2014 rok - przeznaczenie na kapitał zapasowy 5 473 975,88 

Stan na koniec roku 15 682 089,09 

2014 

Zmiany w pozostałych kapitałach Kapitał zapasowy 

Stan na początek roku 4 028 228,73 

Podział zysku za 2013 rok - przeznaczenie na kapitał zapasowy 4 108 074,48 

Korekty z lat ubiegłych -78,00 

Konwersja pożyczki 2 071 888,00 

Stan na koniec roku 10 208 113,21 

Nota 16 Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 31.12.2015 31.12.2014 

Kwoty zawarte w pozycji niepodzielony wynik nie podlegające wypłacie w formie dywidendy -318 110,25 -293 946,09 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych -318 110,25 -293 946,09 

Nota 17 Pozostałe rezerwy (długoterminowe) 

Grupa na koniec roku 2015 i 2014 nie posiadała pozostałych długoterminowych rezerw. 
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Nota 18 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31.12.2015 31.12.2014 

Stan zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 480 043,00 454 678,00 

odniesionych na wynik finansowy 480 043,00 454 678,00 

odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 

Zwiększenia 22 898,00 25 365,00 

odniesione na wynik finansowy 22 898,00 25 365,00 

odniesione na kapitał własny 0,00 0,00 

Zmniejszenia 0,00 0,00 

odniesione na wynik finansowy 0,00 0,00 

odniesione na kapitał własny 0,00 0,00 

Stan zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, w tym: 502 941,00 480 043,00 

odniesionych na wynik finansowy 502 941,00 480 043,00 

odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 

 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego, których podstawą są różnice 

przejściowe wynikające z: 
31.12.2015 31.12.2014 

Przychód uzyskany z tantiem po dniu bilansowym 2015 dotyczący roku poprzedniego 2 135 394,09 2 039 940,89 

Rozliczone kwoty gwarantowane z 2013 roku 7 199,39 58 698,30 

Odsetki od pożyczki 657,53 0,00 

Różnica między wartością podatkową i bilansową środków trwałych 503 806,47 427 905,00 

Razem 2 647 057,48 2 526 544,19 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego (19%) 502 941 480 043 

Nota 19 Pozostałe zobowiązania (długoterminowe) 

Grupa na koniec roku 2015 i 2014 nie posiadała pozostałych zobowiązań długoterminowych. 
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Nota 20.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

2015 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 31.12.2015 31.12.2014 

wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

wobec pozostałych jednostek 746 172,65 444 242,02 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 746 172,65 444 242,02 

2014 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 31.12.2014 01.01.2014 

wobec jednostek powiązanych 0,00 394,00 

wobec pozostałych jednostek 444 242,02 151 723,33 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 444 242,02 152 117,33 

Nota 20.2 Struktura wiekowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 31.12.2015 31.12.2014 

do miesiąca 745 589,50 444 242,02 

powyżej miesiąca do 3 miesięcy 0,00 0,00 

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0,00 0,00 

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,00 0,00 

powyżej 1 roku  0,00 0,00 

przeterminowane 583,14 0,00 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług netto razem 746 172,64 444 242,02 

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - przeterminowane 31.12.2015 31.12.2014 

do miesiąca 583,14 0,00 

powyżej miesiąca do 3 miesięcy 0,00 0,00 

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0,00 0,00 

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,00 0,00 

powyżej 1 roku  0,00 0,00 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - przeterminowane 583,14 0,00 
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Nota 21 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 

2015 

Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2014 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1 010 455,64 853 342,26 

2014 

Wyszczególnienie 31.12.2014 01.01.2014 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 853 342,26 28 258,58 

Nota 22.1 Pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe) 

2015 

Pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe) 31.12.2015 31.12.2014 

Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

a) inne 0,00 0,00 

Wobec pozostałych jednostek 1 050 245,99 503 937,24 

a) kredyty i pożyczki 141,63 2 826,12 

b) inne zobowiązani finansowe 239 129,08 327 799,32 

c) tytułu podatków i innych świadczeń 

publiczno-prawnych 
645 155,81 100 105,58 

d) wynagrodzenia 160 417,27 70 087,19 

e) inne 5 402,20 3 119,03 

Pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe) 1 050 245,99 503 937,24 

2014 

Pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe) 31.12.2014 01.01.2014 

Wobec jednostek powiązanych 0,00 2 480 164,39 

a) inne 0,00 2 480 164,39 

Wobec pozostałych jednostek 503 937,24 231 895,30 

a) kredyty i pożyczki 2 826,12 57 239,97 

b) inne zobowiązani finansowe 327 799,32 0,00 

c) tytułu podatków i innych świadczeń 

publiczno-prawnych 
100 105,58 119 572,09 

d) wynagrodzenia 70 087,19 54 865,08 

e) inne 3 119,03 218,16 

Pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe) 503 937,24 2 712 059,69 
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Nota 22.2 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę 
gwarancje i poręczenia, także wekslowe 

W dniu 27.12.2013 r. Jednostka dominująca podpisała umowę z Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. na udzielenie kredytu 

w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000 PLN oraz 100.000 USD. Na dzień bilansowy wartość zobowiązania wynosi 141,63 

PLN. Ostatni aneks został podpisany w dniu 09.09.2015 r. Zabezpieczeniem kredytu jest podpisane pełnomocnictwo do 

rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku oraz weksel na zabezpieczenie prawne tej gwarancji. 

W dniu 20.04.2015 r. Spółka zależna AM Game Studios Sp. z o. o. podpisała umowę z Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. na 

udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 300.000 PLN. Na dzień bilansowy wartość zobowiązania wynosi 0,00 PLN. 

Ostatni aneks został podpisany w dniu 09.09.2015 r. Zabezpieczeniem kredytu jest podpisane pełnomocnictwo do rachunku 

bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku, weksel na zabezpieczenie prawne tej gwarancji oraz przystąpienie do 

długu firmy Artifex Mundi S.A. 

W dniu 09.09.2015 r. Spółka zależna Modrzew z Daleka Sp. z o. o. podpisała umowę z Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. na 

udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 100.000 PLN. Na dzień bilansowy wartość zobowiązania wynosi 0,00 PLN. 

Zabezpieczeniem kredytu jest podpisane pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku, 

weksel na zabezpieczenie prawne tej gwarancji oraz przystąpienie do długu firmy Artifex Mundi S.A. 

W dniu 10.06.2014 Jednostka dominująca podpisała umowę na wynajem budynku przy ulicy Szewczenki 8b w Katowicach. 

Zabezpieczeniem powyższej umowy jest weksel własny in blanco bez oznaczenia sumy pieniężnej oraz terminu i miejsca 

płatności. 

Nota 23.1 Pozostałe rezerwy (krótkoterminowe) 

2015 

Pozostałe rezerwy (krótkoterminowe) 31.12.2015 31.12.2014 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 9 372,84 30 582,31 

a) na niewykorzystane urlopy 9 372,84 30 582,31 

Pozostałe rezerwy 358 395,20 59 174,01 

a) rezerwa na audyt sprawozdania finansowego 18 000,00 23 000,00 

b) rezerwa na tantiemy 340 395,20 36 174,01 

Pozostałe rezerwy (krótkoterminowe) 367 768,04 89 756,32 

2014 

Pozostałe rezerwy (krótkoterminowe) 31.12.2014 01.01.2014 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 30 582,31 15 957,25 

a) na niewykorzystane urlopy 30 582,31 15 957,25 

Pozostałe rezerwy 59 174,01 0,00 

a) rezerwa na audyt sprawozdania finansowego 23 000,00 0,00 

b) rezerwa na tantiemy 36 174,01 0,00 

Pozostałe rezerwy (krótkoterminowe) 89 756,32 15 957,25 
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Nota 23.2 Zmiana stanu pozostałych rezerw (krótkoterminowych) 

2015 

Wyszczególnienie 
Wartość na 

01.01.2015 
Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie 

Wartość na 

31.12.2015 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i 

podobne 
30 582,31 9 372,84 0,00 30 582,31 9 372,84 

a) na niewykorzystane urlopy 30 582,31 9 372,84 0,00 30 582,31 9 372,84 

Pozostałe rezerwy 59 174,01 358 395,20 0,00 59 174,01 358 395,20 

a) rezerwa na audyt sprawozdania 

finansowego 
23 000,00 18 000,00 0,00 23 000,00 18 000,00 

b) rezerwa na tantiemy 36 174,01 340 395,20 0,00 36 174,01 340 395,20 

Pozostałe rezerwy 

(krótkoterminowe) 
89 756,32 367 768,04 0,00 89 756,32 367 768,04 

2014 

Wyszczególnienie 
Wartość na 

01.01.2014 
Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie 

Wartość na 

31.12.2014 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i 

podobne 
15 957,25 30 582,31 0,00 15 957,25 30 582,31 

a) na niewykorzystane urlopy 15 957,25 30 582,31 0,00 15 957,25 30 582,31 

Pozostałe rezerwy 0,00 59 174,01 0,00 0,00 59 174,01 

a) rezerwa na audyt sprawozdania 

finansowego 
0,00 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00 

b) rezerwa na tantiemy 0,00 36 174,01 0,00 0,00 36 174,01 

Pozostałe rezerwy 

(krótkoterminowe) 
15 957,25 89 756,32 0,00 15 957,25 89 756,32 
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Nota 24 Rozliczenia międzyokresowe 

2015 

Rozliczenia międzyokresowe 
Wartość na 

01.01.2015 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Wartość na 

31.12.2015 

kwoty gwarantowane rozliczane z uzyskiwanych 

przychodów ze sprzedaży 
62 017,00 16 005,00 0,00 78 022,00 

opłaty licencyjne 75 402,00 29 080,80 76,05 104 406,75 

Rozliczenia międzyokresowe 137 419,00 45 085,80 76,05 182 428,75 

2014 

Rozliczenia międzyokresowe 
Wartość na 

01.01.2014 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Wartość na 

31.12.2014 

kwoty gwarantowane rozliczane z uzyskiwanych 

przychodów ze sprzedaży 
52 134,50 30 508,00 20 625,50 62 017,00 

opłaty licencyjne 125 670,00 0,00 50 268,00 75 402,00 

Rozliczenia międzyokresowe 177 804,50 30 508,00 70 893,50 137 419,00 

Nota 25.1 Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży 31.12.2015 31.12.2014 

Przychody ze sprzedaży produktów 17 353 243,23 16 687 118,40 

sprzedaż gier 17 353 243,23 16 687 118,40 

Przychody ze sprzedaży usług 127 250,00 38 204,00 

usługi informatyczne i pozostałe 127 250,00 38 204,00 

Przychody ze sprzedaży 17 480 493,23 16 725 322,40 
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Nota 25.2 Przychody ze sprzedaży – struktura terytorialna 

Przychody ze sprzedaży - struktura terytorialna 31.12.2015 31.12.2014 

Przychody ze sprzedaży produktów 17 353 243,23 16 687 118,40 

na terenie kraju 12 076,88 11 998,26 

na terenie Unii Europejskiej 12 783 512,01 10 168 752,92 

na terenie krajów trzecich 4 557 654,34 6 506 367,22 

Przychody ze sprzedaży usług 127 250,00 38 204,00 

na terenie kraju 127 250,00 38 204,00 

Przychody ze sprzedaży - struktura terytorialna 17 480 493,23 16 725 322,40 

Nota 26 Segmenty operacyjne 

Informacje ogólne o prowadzonej działalności gospodarczej w roku obrotowym 2015 

Działalność Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. w roku 2015 prowadzona była w trzech segmentach operacyjnych: 

 produkcja gier free-to-play, 

 produkcja gier premium, 

 pozostała działalność. 

Opis działalności poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy znajdzie się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. 
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Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych występujących w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015r. 

2015 

 

Rodzaj segmentu 
Korekty konsolidacyjne Razem 

Gry free-to-play Gry premium Działalność pozostała 

PRZYCHODY 

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 0,00 17 353 243,23 127 250,00 0,00 17 480 493,23 

Sprzedaż między segmentami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

WYNIKI 

Koszty (operacyjne + PKO + PPO) 0,00 7 983 242,34 21 885,86 0,00 8 005 128,20 

EBIT 0,00 9 370 000,89 105 364,14 0,00 9 475 365,03 

Przychody (koszty) finansowe netto 0,00 0,00 0,00 0,00 -547 055,71 

Udziały w wyniku jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZYSK BRUTTO 0,00 0,00 0,00 0,00 8 928 309,32 

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 1 864 134,00 

Strata na sprzedaży jednostek zależnych 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 926,22 

ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 7 044 249,10 

AKTYWA  

Aktywowane koszty gier  12 564 516,57 6 001 832,47 0,00 0,00 18 566 349,04 

Należności 0,00 2 858 032,85 4 029,31 0,00 2 862 062,16 

Aktywa nieprzypisane 0,00 0,00 0,00 0,00 4 939 828,81 

AKTYWA OGÓŁEM 26 368 240,01 

ZOBOWIĄZANIA 
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Zobowiązania segmentu 313 477,92 775 496,75 43,98 0,00 1 089 018,65 

Zobowiązania nieprzypisane 0,00 0,00 0,00 0,00 2 770 993,42 

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 3 860 012,07 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

Amortyzacja 196 529,64 232 474,57 33,09 0,00 429 037,30 

Inne koszty niepieniężne 0,00  304 221,19 0,00  0,00  304 221,19 

Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych występujących w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014r. 

2014 

  Rodzaj segmentu 

Korekty konsolidacyjne Razem 
Gry free-to-play Gry premium Działalność pozostała 

PRZYCHODY 

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 0,00 16 687 118,40 38 204,00 0,00 16 725 322,40 

Sprzedaż między segmentami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

WYNIKI 

Koszty (operacyjne + PKO + PPO) 0,00 9 125 685,82 6 849,78 0,00 9 132 535,60 

EBIT 0,00 7 561 432,58 31 354,22 0,00 7 592 786,80 

Przychody (koszty) finansowe netto 0,00 0,00 0,00 0,00 -479 567,80 

Udziały w wyniku jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZYSK BRUTTO 0,00 0,00 0,00 0,00 7 113 219,00 

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424 031,03 

ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 5 689 187,97 
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AKTYWA  

Aktywowane koszty gier  6 696 222,33 2 346 514,59 0,00 0,00 9 042 736,92 

Należności 0,00 3 277 624,27 1 845,00 0,00 3 279 469,27 

Aktywa nieprzypisane 0,00 0,00 0,00 0,00 5 889 888,74 

AKTYWA OGÓŁEM 18 212 094,93 

ZOBOWIĄZANIA 

Zobowiązania segmentu 290 604,72 361 111,90 31,59 0,00 651 748,21 

Zobowiązania nieprzypisane 0,00 0,00 0,00 0,00 1 856 991,63 

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 2 508 739,84 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

Amortyzacja 220 655,01 203 950,58 112,86 0,00 424 718,45 

Inne koszty niepieniężne 0,00  36 174,01 0,00  0,00  36 174,01 
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Informacja o przychodach ze sprzedaży – główni odbiorcy 

Grupa Kapitałowa Artifex Mundi S.A. współpracuje z zewnętrznymi odbiorcami, których udział w przychodach przekracza 10% 

skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej. 

W ramach segmentu produkcji gier premium, Grupa Kapitała Artifex Mundi S.A. wygenerowała w trakcie roku 2015 sprzedaż 

przekraczającą 10% skonsolidowanych przychodów we współpracy z czterema głównymi odbiorcami: 

 odbiorca A: 3.893.109,69 PLN, co stanowiło 22,3% łącznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy, 

 odbiorca B: 2.853.778,1 PLN, co stanowiło 16,3% łącznych skonsolidowanych przychodów Grupy, 

 odbiorca C: 2.756.940,5 PLN, co stanowiło 15,8% łącznych skonsolidowanych przychodów Grupy, 

 odbiorca D: 2.663.993,97 PLN, co stanowiło 15,2% łącznych skonsolidowanych przychodów Grupy. 

Wskazani odbiorcy nie są podmiotami powiązanymi ze Spółką Artifex Mundi S.A., ani jej spółkami zależnymi. 

W pozostałych segmentach operacyjnych żaden z zewnętrznych pojedynczych odbiorców nie przekroczył progu 10% 

skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej. 

Informacja o przychodach ze sprzedaży – struktura geograficzna 

2015 

Przychody przypisane do konkretnych krajów 12 845 748,63 PLN: 

Kraj Sprzedaż klientom zewnętrznym 01.01.2015 - 31.12.2015 

Stany Zjednoczone 
PLN 3 098 173,93 

% 24,12% 

Chiny 
PLN 2 306 679,13 

% 17,96% 

Niemcy 
PLN 1 374 601,08 

% 10,70% 

Wielka Brytania 
PLN 1 045 772,96 

% 8,14% 

Francja 
PLN 872 031,67 

% 6,79% 

Pozostałe kraje 
PLN 4 148 489,86 

% 32,29% 

Przychody przypisane razem 
PLN 12 845 748,63 

% 100,00% 

 

Przychody nieprzypisane do konkretnych krajów 4 634 744,60 PLN. 

Grupa Kapitałowa Artifex Mundi S.A. osiągnęła w roku obrotowym przychody w kwocie 4 634 744,60 PLN za pośrednictwem 

zewnętrznych wydawców, którzy nie ujawniają informacji na temat kraju ostatecznego odbiorcy, w związku z czym, 

informacja o strukturze geograficznej tych przychodów jest dla Grupy niedostępna. 
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2014 

 

Kraj Sprzedaż klientom zewnętrznym 01.01.2014 - 31.12.2014 

Stany Zjednoczone 
PLN 3 789 958,06 

% 22,66% 

Niemcy 
PLN 2 094 010,36 

% 12,52% 

Francja 
PLN 1 933 447,27 

% 11,56% 

Chiny 
PLN 1 440 050,26 

% 8,61% 

Wielka Brytania 
PLN 1 353 078,58 

% 8,09% 

Pozostałe kraje 
PLN 6 114 777,87 

% 36,56% 

Przychody razem 
PLN 16 725 322,40 

% 100,00% 

 Nota 27 Pozostałe przychody operacyjne 

Pozostałe przychody operacyjne 31.12.2015 31.12.2014 

Inne przychody operacyjne 5 064,08 4 910,04 

Pozostałe przychody operacyjne 5 064,08 4 910,04 

Nota 28 Pozostałe koszty operacyjne 

Pozostałe koszty operacyjne 31.12.2015 31.12.2014 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 106 461,56 

Aktualizacja wartość aktywów niefinansowych 18 458,00 300 721,65 

Inne koszty operacyjne 354 237,71 115 309,35 

rezerwy z aktualizacji aktywów niefinansowych  279 104,08 36 174,01 

pozostałe 75 133,63 79 135,34 

Odpis wartości firmy 141 548,22 145 971,60 

Pozostałe koszty operacyjne 514 243,93 668 464,16 
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Nota 29 Podział kosztów 

Koszty według rodzaju 31.12.2015 31.12.2014 

Amortyzacja 429 037,30 424 718,45 

Zużycie materiałów i energii 450 674,56 325 514,83 

Usługi obce 8 827 771,30 5 183 984,80 

Podatki i opłaty 102 981,93 61 814,28 

Wynagrodzenia 6 686 789,65 5 128 374,43 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 442 420,34 252 028,81 

Pozostałe koszty rodzajowe 186 807,71 272 609,46 

Koszty według rodzaju razem 17 126 482,79 11 649 045,06 

Koszt własny sprzedaży 4 927 907,94 6 156 579,98 

Koszty ogólnego zarządu 2 568 040,41 2 312 401,50 

Zmiana stanu produktów 9 630 534,44 3 180 063,58 

Koszty 17 126 482,79 11 649 045,06 

 

Podział kosztów 31.12.2015 31.12.2014 

Koszty według rodzaju razem 17 126 482,79 11 649 045,06 

Aktywowane koszty dewelopmentu gier w okresie -9 523 612,12 -2 858 098,91 

Pozostałe aktywowane koszty -106 922,32 -321 964,67 

Koszty wykazane w rachunku zysków i strat 7 495 948,35 8 468 981,48 

 

Podział kosztów 31.12.2015 31.12.2014 

Tantiemy 1 054 706,29 195 396,18 

Amortyzacja gier free-to-play 0,00 0,00 

Amortyzacja gier premium 3 635 943,13 6 155 230,51 

Marketing 1 178 477,75 972 937,20 

Zarząd 1 394 729,52 1 378 155,68 

Aktywowane koszty dewelopmentu gier w okresie 9 523 612,12 2 858 098,91 

Pozostałe 339 013,98 89 226,58 

Koszty 17 126 482,79 11 649 045,06 

 

Koszty tantiem obejmują płatności do zewnętrznych wykonawców gier, wydawanych przez Artifex Mundi S.A. 
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Koszty marketingu obejmują koszty PR pod kątem klientów i pośredników oraz koszty akwizycji użytkowników. Koszty 

akwizycji użytkowników w roku obrotowym 2015 nie wystąpiły. Rozpoczęcie sprzedaży gier typu free-to-play będzie wiązało 

się z poniesieniem tych kosztów. 

Pozycja aktywowane koszty dewelopmentu gier w okresie obejmuje koszty poniesione na nieukończone gry, które są 

składnikiem aktywów sprawozdania z sytuacji finansowej i nie zostały rozliczone w poczet wyniku finansowego bieżącego 

okresu. Rozliczenie wartości gier w koszty okresu w przypadku gier premium następuje dopiero po rozpoczęciu ich sprzedaży 

poprzez dokonywanie odpisów proporcjonalnych do wartości sprzedaży (zgodnie ze współczynnikiem 1:1). Z kolei 

w przypadku gier free-to-play rozliczanie w koszty okresu dokonywane jest poprzez liniowe odpisy oparte na oszacowanym 

przez Grupę okresie ekonomicznej użyteczności ustalanym indywidualnie dla każdego projektu. Aktywowane koszty 

dewelopmentu gier składają się z kosztów bezpośrednich tj. faktury od podwykonawców, wynagrodzenia i narzuty na 

wynagrodzenia oraz z kosztów pośrednich tj. czynsz, energia, woda, gaz, subskrypcje, wyposażenie i sprzęt, 80% amortyzacji, 

leasingi oraz wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia. Koszty pośrednie przypisywane są narzutem proporcjonalnie do 

wysokości kosztów bezpośrednich. 

Nota 30 Przychody finansowe 

Przychody finansowe 31.12.2015 31.12.2014 

Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

Odsetki 42 858,19 22 378,70 

Od jednostek powiązanych 1 558,22 2 095,89 

odsetki od pożyczek 1 558,22 2 095,89 

Od pozostałych jednostek 41 299,97 20 282,81 

odsetki od lokat i rachunków bankowych 40 642,44 20 282,81 

odsetki niezapłacone 657,53 0,00 

Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

Inne 3 212,38 0,00 

Przychody finansowe 46 070,57 22 378,70 
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Nota 31 Koszty finansowe 

Koszty finansowe 31.12.2015 31.12.2014 

Odsetki 12 505,16 21 480,29 

Od jednostek powiązanych 0,00 5 651,07 

odsetki zarachowane od otrzymanych pożyczek 0,00 5 651,07 

Od pozostałych jednostek 12 505,16 15 829,22 

odsetki na rachunkach bankowych 0,00 5 750,19 

odsetki od zobowiązań 0,00 21,56 

odsetki karne 0,00 0,00 

odsetki zarachowane od otrzymanych pożyczek 0,00 57,47 

prowizje kredytowe 10 881,18 10 000,00 

odsetki od kredytu 1 623,98 0,00 

Aktualizacja wartości inwestycji -84 712,48 344 804,23 

Inne 665 333,60 135 661,98 

różnice kursowe 665 333,60 135 661,98 

dyskonto kaucji długoterminowych 0,00 0,00 

Koszty finansowe 593 126,28 501 946,50 

Nota 32 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania 
podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto 

Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2014 

Zysk brutto 8 928 309,32 7 113 219,00 

Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym: 3 617 363,86 2 046 717,38 

Amortyzacja 146 430,58 178 623,78 

Podatek PFRON 92 586,20 49 719,00 

Odsetki niezapłacone 0,00 5 708,54 

Niewypłacone wynagrodzenie i ZUS 89 775,66 31 799,64 

Różnice kursowe bilansowe  109 603,47 88 048,65 

odpisy aktualizujące i przeszacowania 60 915,60 300 721,65 

Utworzenie rezerw 664 853,39 89 756,32 

Reklama i reprezentacja 23 332,83 35 276,47 

Wyłączony koszt sprzedaży wyrobów gotowych do wysokości przychodów bilansowych 765 747,58 835 048,29 

Wyłączony koszt zakupu wyrobów gotowych (prawa majątkowe)  175 000,00 0,00 

Wyłączony koszt sprzedaży wyrobów gotowych z wniesionego aportu 3 800,00 0,00 
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Dyskonto kaucji długoterminowych 0,00 37 206,77 

Wycena transakcji FX 615 975,64 344 804,23 

Pozostałe koszty 869 342,91 50 004,04 

Zwiększenia kosztów podatkowych 1 025 951,65 734 107,79 

Włączony koszt sprzedaży wyrobów gotowych do wysokości przychodów bilansowych 835 048,29 659 467,07 

Zapłacony ZUS z 11-12/2014 w 1/2015 31 799,64 26 276,49 

Zapłacona delegacja w 2015 105,00 0,00 

Amortyzacja wynikająca z przejścia z wcześniej stosowanych zasad rachunkowości na MSSF 75 898,84 48 364,23 

Korekta CIT 2 313,00 0,00 

Amortyzacja praw majątkowych zaliczonych do wyrobów gotowych 51 041,67 0,00 

pozostałe 29 745,21 0,00 

Przychody nie będące przychodami podatkowymi 4 138 989,68 2 997 259,89 

Odsetki od pożyczek niezapłacone 657,53 2 095,89 

Różnice kursowe bilansowe  122 737,02 44 523,00 

Przychód uzyskany z tantiem w 2015 po dniu bilansowym 2 901 141,67 2 874 989,18 

Aktualizacja wartości inwestycji 700 688,12 0,00 

Rozwiązana rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 386 841,67 16 953,52 

Przychód z nierozliczonych kwot gwarantowanych 0,00 58 698,30 

Przychód z dyskonta kaucji długoterminowych 3 212,38 0,00 

Odpisy aktualizujące zaktywowane koszty gier komputerowych 23 307,67 0,00 

Różnice kursowe od podatku VAT 403,62 0,00 

Zwiększenia przychodów podatkowych 2 916 562,89 2 116 547,25 

Przychód uzyskany z tantiem dotyczący roku poprzedniego 2 874 989,18 1 990 777,98 

Przychód z opłaty licencyjnej rozliczony wcześniej -37 701,00 0,00 

Przychód z opłaty licencyjnej 27 775,80 0,00 

Odsetki zapłacone 0,00 7 899,04 

Pozostałe 0,00 117 870,23 

Rozliczone kwoty gwarantowane z lat poprzednich 51 498,91 0,00 

Dochód /strata 10 297 294,74 7 545 115,95 

Odliczenia od dochodu 0,00  0,00  

Podstawa opodatkowania 10 297 294,74 7 545 115,95 

Podatek według stawki 19% 1 956 486 1 433 572,03 

Zmiana stanu aktywa na podatek odroczony 115 250,00 0,00 

Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony  (+) 22 898 9 541 

Razem obciążenia wyniku brutto 1 864 134,00 1 424 031,03 
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Nota 33 Propozycja co do sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 

Zgodnie z propozycją Zarządu wypracowany zysk netto w roku 2015 w całości zostanie przekazany na pozostałe pozycje 

kapitałów. 

Nota 34 Znaczące zdarzenia po dacie bilansu 

W dniu 11 stycznia 2016 w Katowicach sporządzono akt notarialny, repertorium A nr 364/2016 w sprawie przekształcenia 

Spółki Artifex Mundi Sp. z o. o. w Spółkę Artifex Mundi Spółka Akcyjna oraz przyjęcie statutu Spółki Artifex Mundi S.A. W dniu 

1 lutego 2016 Artifex Mundi S.A. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000599733. 

Nota 35 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach 

Brak wspólnych przedsięwzięć. 

Nota 36.1 Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

Działalność Grupy narażona jest na następujące ryzyka finansowe:  

d) ryzyko kredytowe,  

e) ryzyko płynności,  

f) ryzyko rynkowe:  

o ryzyko walutowe,  

o ryzyko stopy procentowej,  

o inne ryzyko cenowe.  

Ryzyko kredytowe – to ryzyko, które powstaje, gdy jedna ze stron instrumentu finansowego nie wywiązując się ze swoich 

zobowiązań na rzecz Grupy spowoduje poniesienie przez nią strat finansowych. Ryzyko kredytowe powstaje w przypadku 

należności, środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, depozytów, nabytych obligacji, wniesionych kaucji.  

Podstawowe segmenty działalności Grupy - sprzedaż gier, ze względu na swoją specyfikę, jest w nieistotnym stopniu narażony 

na ten rodzaj ryzyka. Sprzedaż w tych segmentach kierowana jest w znacznym stopniu do stałego grona odbiorców i odbywa 

się na warunkach odroczonego terminu płatności. Jednak systematyczne regulowanie zobowiązań przez kontrahentów 

powoduje, że ekspozycja na pojedyncze ryzyko kredytowe nie jest wysoka. Grupa stosuje wewnętrzne procedury 

i mechanizmy ograniczające ten element ryzyka: odpowiedni dobór klientów, system weryfikacji nowych klientów oraz 

bieżący monitoring należności. Grupa konsekwentnie windykuje przeterminowane należności i na bieżąco dokonuje odpisów 

aktualizujących na należności. Grupa lokuje posiadane środki pieniężne w wiarygodnych (wybieranych na podstawie ocen 

ratingowych) instytucjach finansowych. Ryzyko kredytowe dotyczy Grupy w nieistotnym zakresie. 

Ryzyko płynności – to ryzyko, które powstaje, gdy Grupa napotka trudności w wywiązaniu się ze zobowiązań związanych ze 

zobowiązaniami finansowymi. Grupa dba o utrzymanie płynności na odpowiednim, bezpiecznym poziomie. Po sporządzeniu 

budżetu Grupa występuje do współpracujących z nią instytucji finansowych o przyznanie odpowiednich limitów kredytowych. 

W zakresie zewnętrznego finansowania Grupa korzysta z kredytu w rachunku bieżącym w banku Raiffeisen Bank Polska S. A 

do kwoty 2.000.000 PLN, jednak na dzień bilansowy zobowiązanie wynosiło 141,63 PLN.  
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Ryzyko rynkowe – to ryzyko, które powstaje, gdy wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków 

pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany cen rynkowych. Ryzyko to obejmuje trzy rodzaje 

ryzyka: ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, inne ryzyko cenowe.  

Ryzyko walutowe – to ryzyko, gdy wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków pieniężnych 

z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany kursów wymiany walut. Ze względu na globalny charakter 

prowadzonej przez Grupę Artifex Mundi S.A. działalności, w ramach której większość przychodów generowana jest w USD 

i EUR, jest ona narażona na ryzyko związane z gwałtownymi zmianami kursów walutowych, w tym w szczególności umocnienia 

złotego względem walut obcych, głownie USD i EUR. 

Większość umów, w których Grupa Artifex Mundi S.A. jest producentem gier, bazuje na rozliczeniu w walutach obcych – 

głownie w USD oraz EUR. W związku z tym umocnienie kursu złotego w relacji do walut obcych jest dla Grupy zjawiskiem 

niepożądanym, który powoduje zmniejszenie osiąganych przychodów ze sprzedaży. W celu zmniejszenia ryzyka kursowego 

Artifex Mundi S.A. częściowo zabezpiecza kursy walutowe w prowadzonej działalności, niemniej jednak nie ma możliwości 

całkowitego wyeliminowania ciążącego na Grupie ryzyka walutowego. 

Ryzyko stopy procentowej – to ryzyko, które powstaje, gdy wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy 

środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany rynkowych stóp procentowych. Grupa nie 

lokuje nadwyżki środków w oprocentowane aktywa, stąd nie jest narażona na ryzyko związane ze zmianami stóp 

procentowych.  

Główne ryzyko zmiany stóp procentowych związane jest z instrumentami dłużnymi. W 2015 roku Grupa nie korzystała 

z zewnętrznych instrumentów dłużnych o zmiennym oprocentowaniu (kredyty i obligacje) w związku z tym nie była narażona 

na zmiany przepływów pieniężnych w wyniku zmiany stóp procentowych. 

Inne ryzyka cenowe – to ryzyka, które powstają, gdy wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy 

środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany cen rynkowych (inne niż wynikające 

z ryzyka stopy procentowej lub ryzyka walutowego), niezależnie od tego czy zmiany te spowodowane są czynnikami 

charakterystycznymi dla poszczególnych instrumentów finansowych lub dla ich emitenta, czy też czynnikami odnoszącymi się 

do wszystkich podobnych instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku. Grupa nie korzysta 

z instrumentów finansowych z którymi związane jest ryzyko cenowe. Grupa nie jest narażona na inne ryzyko cenowe. 
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2015 

Aktywa finansowe według pozycji bilansowej 
2015 wartość 

godziwa 

2015 wartość 

księgowa 

Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39 (wartość księgowa) 

Inne (wartość 

księgowa) 

wyceniane w wartości godziwej 

przez wynik finansowy 

wyceniane w wartości godziwej ze 

zmianami w kapitale 

wyceniane w zamortyzowanym 

koszcie 

przeznaczone 

do obrotu 

dostępne do 

sprzedaży 

dostępne do 

sprzedaży 

rachunkowość 

zabezpieczeń 

pożyczki i 

należności 

utrzymywane 

do terminu 

wymagalności 

Aktywa finansowe 

Udziały i akcje - - - - - - - - - 

Pożyczki 40 657,53 40 657,53 - - - - 40 657,53 - - 

Kaucje długoterminowe i inne należności 

długoterminowe 
86 005,61 86 005,61 - - - - 86 005,61 - - 

Należności z tytułu dostaw i usług 2 862 062,16 2 862 062,16 - - - - 2 862 062,16 - - 

Inne należności niż wymienione powyżej, będące 

aktywami finansowymi 
- - - - - - - - - 

Krótkoterminowe papiery wartościowe - - - - - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - - - - - 

Środki pieniężne 2 226 429,15 2 226 429,15 - - - - - - 2 226 429,15 
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Zobowiązania finansowe według pozycji 

bilansowej 

2015 wartość 

godziwa 

2015 wartość 

księgowa 

Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39 (wartość księgowa) 

Inne (wartość 

księgowa) 

wyceniane w wartości godziwej przez wynik 

finansowy 

wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

wyceniane w 

wartości 

godziwej ze 

zmianami w 

kapitale 

przeznaczone do obrotu dostępne do sprzedaży 
rachunkowość 

zabezpieczeń 

Zobowiązania finansowe 

Kredyty bankowe 141,63 141,63 - - - - - 141,63 

długoterminowe - - - - - - - - 

krótkoterminowe 141,63 141,63 - - - - - 141,63 

Pożyczki - - - - - - - - 

Leasing finansowy - - - - - - - - 

Kaucje długoterminowe i inne 

zobowiązania długoterminowe 
- - - - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - - - - 

Wycena pozostałych instrumentów - 

instrumenty pochodne 
239 129,08 239 129,08 - 239 129,08 - - - - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 746 172,65 746 172,65 - - 746 172,65 - - - 

Inne zobowiązania niż wymienione 

powyżej, będące zobowiązaniami 

finansowymi 

- - - - - - - - 
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2014 

Aktywa finansowe według pozycji bilansowej 
2014 wartość 

godziwa 

2014 wartość 

księgowa 

Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39 (wartość księgowa) 

Inne (wartość 

księgowa) 

wyceniane w wartości godziwej 

przez wynik finansowy 

wyceniane w wartości godziwej ze 

zmianami w kapitale 

wyceniane w zamortyzowanym 

koszcie 

przeznaczone 

do obrotu 

dostępne do 

sprzedaży 

dostępne do 

sprzedaży 

rachunkowość 

zabezpieczeń 

pożyczki i 

należności 

utrzymywane 

do terminu 

wymagalności 

Aktywa finansowe 

Udziały i akcje - - - - - - - - - 

Pożyczki - - - - - - - - - 

Kaucje długoterminowe i inne należności 

długoterminowe 
82 793,23 82 793,23 - - - - 82 793,23 - - 

Należności z tytułu dostaw i usług 3 279 469,27 3 279 469,27 - - - - 3 279 469,27 - - 

Inne należności niż wymienione powyżej, będące 

aktywami finansowymi 
- - - - - - - - - 

Krótkoterminowe papiery wartościowe - - - - - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - - - - - 

Środki pieniężne 4 015 962,39 4 015 962,39 - - - - - - 4 015 962,39 
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Zobowiązania finansowe według pozycji 

bilansowej 

2014 wartość 

godziwa 

2014 wartość 

księgowa 

Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39 (wartość księgowa) 

Inne (wartość 

księgowa) 

wyceniane w wartości godziwej przez wynik 

finansowy 
wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

wyceniane w 

wartości 

godziwej ze 

zmianami w 

kapitale 

przeznaczone do obrotu dostępne do sprzedaży 
rachunkowość 

zabezpieczeń 

Zobowiązania finansowe 

Kredyty bankowe 2 826,12 2 826,12 - - - - - 2 826,12 

długoterminowe - - - - - - - - 

krótkoterminowe 2 826,12 2 826,12 - - - - - 2 826,12 

Pożyczki - - - - - - - - 

Leasing finansowy - - - - - - - - 

Kaucje długoterminowe i inne 

zobowiązania długoterminowe 
- - - - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - - - - 

Wycena pozostałych instrumentów - 

instrumenty pochodne 
327 799,32 327 799,32 - 327 799,32 - - - - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 444 242,02 444 242,02 - - 444 242,02 - - - 

Inne zobowiązania niż wymienione 

powyżej, będące zobowiązaniami 

finansowymi 

- - - - - - - - 
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Analiza wrażliwości 

Ryzyko walutowe 01.01.2015-31.12.2015 

Instrumenty finansowe według pozycji bilansowych 
Wartość księgowa 

instrumentów finansowych 

Wpływ na wynik finansowy przed 

opodatkowaniem (wzrost 10%) 

Wpływ na kapitał własny (wzrost 

10%) 

Wpływ na wynik finansowy przed 

opodatkowaniem (spadek 10%) 

Wpływ na kapitał własny 

(spadek 10%) 

       Aktywa finansowe 

Udziały i akcje - - - - - 

Pożyczki 40 657,53 - - - - 

Kaucje długoterminowe i inne należności długoterminowe 86 005,61 - - - - 

Należności z tytułu dostaw i usług 2 862 062,16 190 818,10 - -190 818,10 - 

Inne należności niż wymienione powyżej, będące aktywami finansowymi - - - - - 

Krótkoterminowe papiery wartościowe - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - 

Środki pieniężne 2 226 429,15 35 271,52 - -35 271,52 - 

środki pieniężne na rachunkach 2 226 429,15 35 271,52 - -35 271,52 - 

Zobowiązania finansowe 

Kredyty bankowe 141,63 - - - - 

długoterminowe - - - - - 

krótkoterminowe 141,63 - - - - 

Pożyczki - - - - - 

Leasing finansowy - - - - - 

Kaucje długoterminowe i inne zobowiązania długoterminowe - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 746 172,65 -31 578,17 - 31 578,17 - 

Inne zobowiązania niż wymienione powyżej, będące zobowiązaniami 

finansowymi 

239 129,08 -23 912,91 - 23 912,91 - 
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Ryzyko walutowe 01.01.2014-31.12.2014 

Instrumenty finansowe według pozycji bilansowych 
Wartość księgowa 

instrumentów finansowych 

Wpływ na wynik finansowy przed 

opodatkowaniem (wzrost 10%) 

Wpływ na kapitał własny 

(wzrost 10%) 

Wpływ na wynik finansowy przed 

opodatkowaniem (spadek 10%) 

Wpływ na kapitał własny 

(spadek 10%) 

Aktywa finansowe 

Udziały i akcje - - - - - 

Pożyczki - - - - - 

Kaucje długoterminowe i inne należności długoterminowe 82 793,23 - - - - 

Należności z tytułu dostaw i usług 3 279 469,27 226 341,82 - -226 341,82 - 

Inne należności niż wymienione powyżej, będące aktywami finansowymi - - - - - 

Krótkoterminowe papiery wartościowe - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - 

Środki pieniężne 4 015 962,39 74 375,05 - -74 375,05 - 

środki pieniężne na rachunkach 4 015 962,39 74 375,05 - -74 375,05 - 

Zobowiązania finansowe 

Kredyty bankowe 2 826,12 - - - - 

długoterminowe - - - - - 

krótkoterminowe 2 826,12 - - - - 

Pożyczki - - - - - 

Leasing finansowy - - - - - 

Kaucje długoterminowe i inne zobowiązania długoterminowe - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 444 242,02 -13 778,25 - 13 778,25 - 

Inne zobowiązania niż wymienione powyżej, będące zobowiązaniami 

finansowymi 
327 799,32 -32 779,93 - 32 779,93 - 
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Nota 36.2 Zarządzanie ryzykiem kapitałowym 

Grupa zarządza kapitałem w celu zachowania zdolności do kontynuowania działalności z uwzględnieniem realizacji 

planowanych inwestycji, tak aby mogła generować zwrot dla akcjonariuszy oraz przynosić korzyści pozostałym 

interesariuszom, a także aby utrzymać optymalną strukturę kapitału w celu obniżenia jego kosztu.  

Zgodnie z praktyką rynkową Grupa monitoruje kapitał między innymi na podstawie wskaźnika kapitału własnego oraz 

wskaźnika kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe/EBITDA.  

Wskaźnik kapitału własnego obliczany jest jako stosunek wartości netto aktywów rzeczowych (kapitał własny pomniejszony 

o aktywa niematerialne) do sumy bilansowej. 

Wskaźnik kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe/EBITDA jest obliczany jako stosunek kredytów, pożyczek i innych 

zobowiązań finansowych do EBITDA. Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe oznaczają łączną kwotę zobowiązań 

z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu, natomiast EBITDA jest to zysk z działalności operacyjnej po powiększeniu 

o amortyzację.  

W celu utrzymania płynności finansowej i zdolności kredytowej pozwalającej na pozyskanie finansowania zewnętrznego przy 

rozsądnym poziomie kosztów Grupa zakłada utrzymanie wskaźnika kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 0,5, 

natomiast wskaźnika kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe/EBITDA na poziomie do 2,0. 

Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2014 

Kapitał własny 22 508 227,94 15 703 355,09 

Aktywa niematerialne 667 594,85 776 366,34 

Kapitał własny pomniejszony o aktywa niematerialne 21 840 633,09 14 926 988,75 

Suma bilansowa 26 368 240,01 18 212 094,93 

Wskaźnik kapitału własnego 0,83 0,82 

 

Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2014 

Zysk z działalności operacyjnej 9 475 365,03 7 592 786,80 

Amortyzacja 429 037,30 424 718,45 

EBITDA 9 904 402,33 8 017 505,25 

Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe 239 270,71 330 625,44 

Wskaźnik Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe/EBITDA 0,02 0,04 
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Nota 37 Zatrudnienie w Grupie 

Wyszczególnienie 
Przeciętne zatrudnienie w 2015 r (w osobach) 

razem pracownicy umysłowi pracownicy fizyczni 

Artifex Mundi S.A. 40 40 0 

Two Sheds Sp. z o. o. w likwidacji 0 0 0 

Modrzew z Daleka Sp. z o. o. 0 0 0 

AM Game Studios Sp. z o. o. 57 57 0 

Razem 97 97 0 

 

Wyszczególnienie 

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r (w osobach) 

razem pracownicy umysłowi pracownicy fizyczni 

Artifex Mundi S.A. 74 74 0 

Two Sheds Sp. z o. o. 0 0 0 

AM Ltd 0 0 0 

Razem 74 74 0 

Nota 38 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 

Badanie przeprowadziła firma UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, przy 

ul. Moniuszki 50.  

Za wykonane badanie jednostkowego sprawozdania finansowego przysługuje wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

12.000,00 PLN netto, natomiast za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego kwota 6.000,00 PLN netto. 

Nota 39 Pożyczki dla osób wchodzących w skład organów zarządzających 
i nadzorujących udzielone przez Grupę 

W okresie obrachunkowym Grupa nie przeprowadzała transakcji z Członkami Zarządu lub też z ich małżonkami, krewnymi 

i powinowatymi, a także z Członkami Rady Nadzorczej polegających na udzielaniu powyższym osobom pożyczek. 
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Nota 40 Wynagrodzenie kluczowego personelu kierowniczego 

2015 

Wyszczególnienie 01.01.2015 - 31.12.2015 

Tomasz Grudziński 78 103,85 

Jakub Grudziński 113 803,85 

Robert Mikuszewski 135 253,90 

Kamil Urbanek 121 017,00 

Rafał Wroński 99 304,25 

Adrian Półtorak 88 260,00 

Wypłacone wynagrodzenie brutto 635 742,85 

2014 

Wyszczególnienie 01.01.2014 - 31.12.2014 

Tomasz Grudziński 20 080,00 

Jakub Grudziński 20 080,00 

Robert Mikuszewski 93 240,40 

Kamil Urbanek 99 205,90 

Rafał Wroński 83 190,00 

Adrian Półtorak 103 180,00 

Wypłacone wynagrodzenie brutto 418 976,30 
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Nota 41 Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Obroty i salda z podmiotami powiązanymi kształtowały się w roku obrotowym od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku następująco: 

Powiązania kapitałowe:  

Nazwa jednostki Charakter powiązania 
Sprzedaż 

brutto 
Zakup 
brutto 

Saldo 
należności 

Saldo 
zobowiązań 

Udzielona 
pożyczka 

Otrzymana 
dywidenda 

2015 r. 

Wypłacona 
dywidenda 

2015 r. 
Charakter współpracy 

Two Sheds Sp. z o. o. w likwidacji 
Spółka posiada 100% udziałów 

spółki Two Sheds Sp. z o. o. 
w likwidacji 

7 451,03 307 500,00 0,00 0,00 0,00 327 237,09 nie dotyczy 
Umowa ramowa za pośrednictwem 

AM Ltd.; umowy licencyjne; umowa o 
prowadzenie księgowości 

Modrzew z Daleka Sp. z o. o. 
Spółka posiada 100% udziałów 

spółki Modrzew z Daleka Sp. z o. o. 
5 362,92 

3 254 
831,30 

0,00 17 176,95 0,00 0,00 nie dotyczy 
Umowa ramowa i miesięczne zlecenia; 

umowa o prowadzenie księgowości 

AM Game Studios Sp. z o. o. 
Spółka posiada 100% udziałów 

spółki AM Game Studios Sp. z o. o. 
1 546 981,19 

3 343 
605,82 

290 046,23 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 

Umowa o współpracy dotycząca 
produkcji gier; umowa o prowadzenie 
księgowości; umowa najmu nabycie 
środków trwałych i oprogramowania 

Artifex Mundi Investments Sp. z o. 
o. 

Spółka posiada 56,85% akcji Artifex 
Mundi S.A. 

5 248,22 0,00 0,00 0,00 125 000,00 nie dotyczy 130 755,00 
Umowa o prowadzenie księgowości; 

udzielona pożyczka 

S Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
Aktywów Niepublicznych 

Spółka posiada 40,20% akcji Artifex 
Mundi S.A. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 92 460,00 brak 

Przemysław Danowski 
Pan P.Danowski posiada 1,65% akcji 

Artifex Mundi S.A. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 3 795,00 brak 

Mariusz Banaszuk 
Pan M. Banaszuk posiada 0,65% 

akcji Artifex Mundi S.A. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 1 495,00 brak 

Jerzy Krok 
Pan J. Krok posiada 0,65% akcji 

Artifex Mundi S.A. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 1 495,00 brak 
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Powiązania osobowe: 

Wyszczególnienie Charakter powiązania 
Wynagrodzenie 
wypłacone przez  

Artifex Mundi S.A. 

Wynagrodzenie 
wypłacone przez 

jednostkę powiązaną 

Tomasz Grudziński 
Członek kluczowego personelu kierowniczego; Prezes 
Zarządu Spółki posiadający 144 udziały (tj. 19,1%) w 

Spółce Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 
56 353,85 21 750,00 

Jakub Grudziński 
Członek kluczowego personelu kierowniczego; Członek 

Zarządu Spółki posiadający 108 udziałów (tj. 14,4%) 
w Spółce Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 

56 353,85 57 450,00 

Robert Mikuszewski 
Członek kluczowego personelu kierowniczego; Członek 

Zarządu Spółki posiadający 72 udziały (tj. 9,6%) w 
Spółce Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 

22 180,00 113 073,90 

Kamil Urbanek 
Członek kluczowego personelu kierowniczego; Członek 

Zarządu Spółki posiadający 68 udziałów (tj. 9,0%) w 
Spółce Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 

56 280,00 64 737,00 

Mariusz Szynalik 

Członek kluczowego personelu kierowniczego; Członek 
Zarządu Spółki (od 17.02.2016r.) posiadający 68 

udziałów (tj. 9,0%) w Spółce Artifex Mundi 
Investments Sp. z o. o. 

0,00 119 820,00 

Przemysław Danowski 
Członek kluczowego personelu kierowniczego; Członek 

Rady Nadzorczej 
0,00 0,00 

Adrian Półtorak 
Członek kluczowego personelu kierowniczego; Członek 
Rady Nadzorczej posiadający 41 udziałów (tj. 5,5%) w 

Spółce Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 
0,00 88 260,00 

Rafał Wroński 
Członek kluczowego personelu kierowniczego; Członek 
Rady Nadzorczej posiadający 69 udziałów (tj. 9,2%) w 

Spółce Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 
10 504,25 88 800,00 

 

Powiązania rodzinne: 

Wyszczególnienie Charakter powiązania 
Sprzedaż 

brutto 
Zakup brutto 

Saldo 
należności 

Saldo 
zobowiązań 

Charakter 
współpracy 

Bożena i Bogdan 
Grudzińscy 

Rodzice Pana Tomasza Grudzińskiego 
oraz Jakuba Grudzińskiego; wspólnicy 

spółki Zakład Systemów 
Komputerowych ZSK Progres s. c. 

2 460,00 367 720,80 2 460,00 10 578,00 

umowa 
ramowa 

i miesięczne 
zlecenia 

 

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były w roku 2015 r. na warunkach nieodbiegających od warunków 

rynkowych.     

Obroty i salda z podmiotami powiązanymi kształtowały się w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku 

następująco: 
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Powiązania kapitałowe: 

Nazwa jednostki Charakter powiązania Sprzedaż brutto Zakup brutto 
Saldo 

należności 
Saldo 

zobowiązań 

Otrzymana 
dywidenda 

2014 r. 

Wypłacona 
dywidenda 

2014 r. 
Charakter współpracy 

Two Sheds Sp. z o. o. 
Spółka posiada 100% 

udziałów spółki Two Sheds 
Sp. z o. o. 

0,00 516 600,00 0,00 43 050,00 0,00 nie dotyczy 

Umowa ramowa 
i miesięczne zlecenia; 

umowa o prowadzenie 
księgowości 

AM Ltd. 
Spółka posiada 100% 

udziałów spółki AM Ltd. 
0,00 3 923 040,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 

Umowa ramowa 
i miesięczne zlecenia 

Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 
Spółka posiada 56,85% akcji 

Artifex Mundi S.A. 
0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 brak 

S Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
Aktywów Niepublicznych 

Spółka posiada 40,20% akcji 
Artifex Mundi S.A. 

0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 brak 

Przemysław Danowski 
Pan P.Danowski posiada 

1,65% akcji Artifex Mundi 
S.A. 

0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 brak 

Mariusz Banaszuk 
Pan M. Banaszuk posiada 
0,65% akcji Artifex Mundi 

S.A. 
0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 brak 

Jerzy Krok 
Pan J. Krok posiada 0,65% 

akcji Artifex Mundi S.A. 
0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 brak 
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Powiązania osobowe: 

Wyszczególnienie Charakter powiązania 
Wynagrodzenie 

wypłacone przez Artifex 
Mundi S.A. 

Wynagrodzenie 
wypłacone przez 

jednostkę powiązaną 

Tomasz Grudziński 
Członek kluczowego personelu kierowniczego; Prezes 
Zarządu Spółki posiadający 144 udziały (tj. 19,1%) w 

Spółce Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 
20 080,00 0,00 

Jakub Grudziński 
Członek kluczowego personelu kierowniczego; Członek 
Zarządu Spółki posiadający 108 udziałów (tj. 14,4%) w 

Spółce Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 
20 080,00 0,00 

Robert Mikuszewski 
Członek kluczowego personelu kierowniczego; Członek 

Zarządu Spółki posiadający 72 udziały (tj. 9,6%) w Spółce 
Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 

20 080,00 73 160,40 

Kamil Urbanek 
Członek kluczowego personelu kierowniczego; Członek 

Zarządu Spółki posiadający 68 udziałów (tj. 9,0%) w 
Spółce Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 

20 080,00 79 125,90 

Przemysław Danowski 
Członek kluczowego personelu kierowniczego; Członek 

Rady Nadzorczej 
0,00 0,00 

Adrian Półtorak 
Członek kluczowego personelu kierowniczego; Członek 
Rady Nadzorczej posiadający 41 udziałów (tj. 5,5%) w 

Spółce Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 
91 740,00 11 440,00 

Rafał Wroński 
Członek kluczowego personelu kierowniczego; Członek 
Rady Nadzorczej posiadający 69 udziałów (tj. 9,2%) w 

Spółce Artifex Mundi Investments Sp. z o. o. 
20 080,00 63 110,00 

 

Powiązania rodzinne: 

Wyszczególnienie Charakter powiązania 
Sprzedaż 

brutto 
Zakup brutto 

Saldo 
należności 

Saldo 
zobowiązań 

Charakter 
współpracy 

Bożena i Bogdan 
Grudzińscy 

Rodzice Pana Tomasza Grudzińskiego 
oraz Jakuba Grudzińskiego; wspólnicy 

spółki Zakład Systemów 
Komputerowych ZSK Progres s. c. 

0,00 423 088,02 0,00 738,00 

umowa 
ramowa 

i miesięczne 
zlecenia 

 

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były w roku 2014 r. na warunkach nieodbiegających od 

warunków rynkowych.  

 

 

Tomasz Grudziński Kamil Urbanek Mariusz Szynalik Robert Mikuszewski Jakub Grudziński 

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 

Zabrze, 6 maja 2016 roku 
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 BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 8.3.

Historyczne informacje finansowe Emitenta zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 

Biegły rewident nie odmówił sporządzenia opinii dotyczącej historycznych informacji finansowych. Opinia 

o historycznych informacjach finansowych, zamieszczonych w Prospekcie, wyrażona przez biegłego 

rewidenta nie zawierała zastrzeżeń, ani klauzul ograniczenia odpowiedzialności. 

Biegły rewident nie odmówił wyrażenia opinii o sprawozdaniach finansowych Emitenta, będących podstawą 

sporządzenia historycznych informacji finansowych. Opinie o tych sprawozdaniach finansowych Emitenta, 

wyrażone przez biegłego rewidenta nie zawierały zastrzeżeń ani objaśnień. 

Poniżej zamieszczono opinie biegłego rewidenta o historycznych informacjach finansowych oraz 

o sprawozdaniach finansowych Emitenta za lata obrotowe 2014 i 2015. 
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 INNE INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE PRZEZ 8.4.

BIEGŁEGO REWIDENTA. 

W Prospekcie za wyjątkiem wyżej wymienionego historycznych informacji finansowych nie występują inne 

informacje, które zostały zbadane przez biegłego rewidenta.  

 ŹRÓDŁO DANYCH FINANSOWYCH NIEPOCHODZĄCYCH ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 8.5.

Informacje finansowe w Prospekcie pochodzą ze sprawozdań finansowych Emitenta zbadanych przez 

biegłego rewidenta (dotyczy Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za lata 2014-2015) oraz 

danych przejrzanych przez biegłego rewidenta (dotyczy Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania 

Finansowego za I półrocze 2016 r.). 

 DATA NAJNOWSZYCH DANYCH FINANSOWYCH 8.6.

Ostatnie roczne informacje finansowe Emitenta zbadane przez biegłego rewidenta to skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe za okres kończący się 31 grudnia 2015 r., zamieszczone w pkt. 8.2 Prospektu. 

Skonsolidowane dane śródroczne za okres kończący się 30 czerwca 2016 r. zostały przejrzane przez 

biegłego rewidenta. Zamieszczono je w pkt. 8.1 Prospektu. 
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 ZAŁĄCZNIKI 9.

 STATUT 9.1.

 

STATUT 

ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1. 

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia ARTIFEX MUNDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Zabrzu w spółkę akcyjną na podstawie uchwały o przekształceniu Spółki i przepisów Kodeksu 

spółek handlowych („Spółka”). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Założycielami Spółki są wspólnicy ARTIFEX MUNDI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Zabrzu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Artifex Mundi Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, ------------  

b) S Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (nr RFi 919), ---------------------------------  

c) Przemysław Danowski, ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Mariusz Banaszuk, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Jerzy Krok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§2. 

1. Firma Spółki brzmi: „ARTIFEX MUNDI Spółka Akcyjna". ---------------------------------------------------------  

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: „ARTIFEX MUNDI S.A.". --------------------------------------  

3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych. ---------------------------------------------------  

4. Siedzibą Spółki jest miasto Zabrze. ------------------------------------------------------------------------------------  

5. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony. ------------------------------------------------------------------------------  

 

§3. 

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza 

jej granicami. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa, zakładać lub przystępować do istniejących 

spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą. -----  

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

 

 
  405 

§4. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------------------------------------------------------------------------------  

a) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, ----------------------------------------------------  

b) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, ------------------------------------------------------------------------------  

c) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, --------------  

d) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, 

e) PKD 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i 

komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ----------------------------------------------------  

f) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

g) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -------------------------------------  

h) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -------------------------  

i) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, --------------------------------------------------------  

j) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----------------------------------  

k) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, ---------------------  

l) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 

m) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 

n) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, --------------------------------------------------------------------  

o) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

p) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

r) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. -------------------  

2. Jakakolwiek działalność gospodarcza, dla wykonywania której wymagane jest uzyskanie koncesji, 

zezwolenia lub spełnianie innych wymogów przewidzianych prawem, wykonywana będzie po ich uzyskaniu 

lub spełnieniu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki w myśl 416 § 4 

Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 głosów (dwóch trzecich głosów) i o ile 

na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana będzie co najmniej połowa kapitału zakładowego. -----------  

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY 

§5 

1. Kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) 

akcji, o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja, w następujący sposób: ----------------------------  

a)  3.510.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o nr od A1 0000001 do A1 3510000 oraz, ---  

b) 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o nr od A2 00001 do A2  90000 oraz, -----------------------  

c) 6.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od B 0000001 do B 6400000. -------------------------  
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2. Akcje serii A (które uległy podziałowi na akcje serii A1 i A2) i serii B zostały pokryte w całości przed 

zarejestrowaniem Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego majątkiem spółki 

przekształcanej, to jest ARTIFEX MUNDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----------------------  

3. Akcje serii A (które uległy podziałowi na akcje serii A1 i A2) i akcje serii B objęte w chwili powstania Spółki 

zostały wydane za udziały w Spółce ARTIFEX MUNDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ------  

4. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -------------------------------------------  

5. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za 

dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał 

ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. ------------------------------------------------  

6. Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały rezerwowe oraz fundusze rezerwowe 

i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki. ----------------------------------------------------------  

7. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem 

pierwszeństwa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§6. 

1. Wszystkie akcje serii A1 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą 

akcję serii A1 przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. --------------------------------------------------  

2. Wszystkie akcje serii A2 oraz serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela. ------------------------------------  

 

§7. 

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia 

wartości nominalnej akcji. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Emisja nowych akcji może być dokonana po całkowitym opłaceniu akcji poprzedniej emisji. -----------  

3. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje niezdematerializowane mogą być wydawane w 

odcinkach zbiorowych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, chyba że postanowienia niniejszego 

Statutu stanowią inaczej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są 

zdematerializowane.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§8. 

1. Akcje mogą być umarzane. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Umorzenie akcji odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę w celu 

umorzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje podlegają umorzeniu. --------------------------------------  

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -------------------------------  

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w 

szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu 

umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. -  
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§9. 

Zbywalność akcji nie jest ograniczona. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

ORGANY SPÓŁKI 

§10. 

Organami Spółki są: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Zarząd, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Rada Nadzorcza, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Walne Zgromadzenie. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ZARZĄD 

 

§11. 

1. Zarząd składa się z jednej albo większej liczby osób, w tym Prezesa Zarządu, który przewodniczy 

posiedzeniom Zarządu i kieruje jego pracami. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----  

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -------------------------------------------------------  

3. Powołując członków Zarządu, Rada Nadzorcza może określić ich funkcje. ---------------------------------  

4. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali przez Zgromadzenie Wspólników spółki 

przekształcanej w procesie przekształcenia Spółki. -------------------------------------------------------------------  

5. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Radę Nadzorczą. --------------------------  

6. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję, która trwa 5 (pięć) lat. ------------------------  

7. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest 

składana w formie pisemnej innemu członkowi Zarządu lub prokurentowi. -------------------------------------  

8. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na więcej niż jedną kadencję. --------------------  

9. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku 

zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o możliwości powstania takiego 

konfliktu w przyszłości. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§12. 

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------  

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu. -------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uchwalenia Regulaminu Zarządu, określającego w szczególności 

zasady funkcjonowania Zarządu. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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§13. 

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w 

imieniu Spółki i reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków 

Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. --------------  

 

§14. 

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami 

Zarządu Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----------------  

2. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały wyznaczyć jednego ze swoich członków do dokonania 

czynności, o których mowa w ust. 1. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

RADA NADZORCZA 

§15. 

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 

(pięć) lat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostali powołani przez Zgromadzenie Wspólników spółki 

przekształcanej w procesie przekształcenia Spółki. -------------------------------------------------------------------  

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -------------------------------------  

4. Rada Nadzorcza samodzielnie powołuje ze swojego grona 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. ---------------------------  

5. Członek Rady Nadzorczej może w każdej chwili zrezygnować z pełnienia swojej funkcji. W tym przypadku 

jego obowiązkiem jest przekazanie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącemu Rady 

Nadzorczej wszystkich spraw i dokumentów związanych z wykonywanymi obowiązkami. ------------------  

6. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne 

Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum Zarząd obowiązany 

jest podjąć czynności zmierzające do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w szczególności do 

niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------  

 

§16. 

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego braku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje 

posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek któregokolwiek członka Rady Nadzorczej lub 

na wniosek Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, 

w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne 

dla członków Zarządu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć również osoby za- 

proszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. ---  

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez wysłanie listem poleconym do wszystkich członków 

Rady Nadzorczej zawiadomień określających datę, miejsce i proponowany porządek obrad posiedzenia, na 
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7 (siedem) dni przed jego planowanym terminem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą 

zgodę na jego odbycie bez takiego zawiadomienia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni 

na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku 

formalnego zwołania. Zawiadomienie członka Rady Nadzorczej o posiedzeniu może nastąpić także faksem 

lub pocztą 

elektroniczną, na numer faksu lub adres e-mail uprzednio wskazany pisemnie przez członka Rady 

Nadzorczej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. -------  

5. Obsługę techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. --------------------------------------------------------  

 

§17. 

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu połowy jej członków jeśli 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte 

uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na 

postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. -------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów 

rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------  

3. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowy tryb działania Rady 

Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał,oddając swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.------------------------------------------  

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w 

szczególności przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej i faksu. 

Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu 

uchwały. Jako powiadomienie uznawane jest udokumentowane wysłanie informacji na wskazany przez 

członka Rady Nadzorczej adres do korespondencji w tym również w formie elektronicznej na 1 dzień przed 

podjęciem uchwały. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 4 i 5 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wice-przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków 

Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----------------------------------------------  

 

§18. 

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych 

czynności nadzorczych. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet 

Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia po-szczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści 

się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz 

kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków. ------------------------------  

 

§19. 
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1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. ---------------------------------------------------------------------  

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednakże 

nie rzadziej niż raz na kwartał w danym roku obrotowym Spółki. --------------------------------------------------  

3. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Statutu oraz przepisów prawa, do kompetencji Rady 

Nadzorczej należy:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; ----------------------------  

b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; --------------------------------  

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa 

w lit. a) i b) powyżej; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny sytuacji Spółki, jej działalności, w tym 

wypełniania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, wymaganej zgodnie z przyjętymi zasadami ładu 

korporacyjnego obowiązującymi na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym 

są lub mają być notowane akcje Spółki; ----------------------------------------------------------------------------------  

e) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru 

zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego; --------------------------------------------  

f) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki; ----------------------------------------------------------------------------  

g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach, z ważnych 

powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, a także delegowanie członków Rady 

Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, 

którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; 

h) przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki; ----------------------------  

i) wyrażanie zgody na udzielanie prokury; -------------------------------------------------------------------------------  

j) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub 

udziałów w nieruchomości lub w prawie 

użytkowania wieczystego gruntu, a także ustanawianie na nich ograniczonych praw rzeczowych, -------  

k) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach z członkami Zarządu; ------------------------------------  

l) uchwalanie Regulaminu Zarządu; ---------------------------------------------------------------------------------------  

m) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki; --------------------------------  

n) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na 

wypłatę; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 

5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, z wyłączeniem transakcji i umów typowych 

zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez 

Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej; przez istotną umowę rozumie się umowę, 

której wartość przedmiotu wynosi co najmniej 5 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego 

zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego; --------------------------------------------------  

p) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę jakichkolwiek akcji lub udziałów w innych 

spółkach mających siedzibę w kraju lub 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

 

 
  411 

zagranicą, gdy wartość objęcia lub cena nabycia lub zbycia przekracza kwotę 2.000.000,00 zł; ----------  

r) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. --------------------------  

 

§20. 

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać za wykonanie swoich czynności wynagrodzenie określone 

przez Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, 

zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia na okres wykonywania 

funkcji członka Zarządu. Za wykonywanie funkcji członka Zarządu, przez okres wykonywania tej funkcji, 

delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie nie wyższe niż 

wynagrodzenie przysługujące członkowi Zarządu zastępowanemu przez członka Rady Nadzorczej. 

Wysokość wynagrodzenia dla delegowanego członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -  

 

WALNE ZGROMADZENIE 

§21. 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w 

ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----------------------------------------------------  

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 pkt b) oraz ust. 5, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: ------  

          a) z własnej inicjatywy, -----------------------------------------------------------------------------------------------  

lub ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) 

kapitału zakładowego Spółki, złożony na piśmie. ----------------------------------------------------------------------  

3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, 

o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Jeżeli w powyższym terminie Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem, o których mowa w ust. 2 pkt b).  

4. Rada Nadzorcza może zwołać: -----------------------------------------------------------------------------------------  

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa lub 

postanowieniami niniejszego Statutu, -------------------------------------------------------------------------------------  

b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. ------------------------------  

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 

głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają 

przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------  

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego 

mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ----------  

7. W przypadku otrzymania informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w sposób, o którym mowa w ust. 3 

zd. 2, ust. 4 lub 5, Zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z 

organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------  
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§22. 

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Katowicach lub 

w Warszawie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§23. 

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej 

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. ------------------  

 

§24. 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli 

niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej. ------------------------------------------------------------  

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -------------------------------------------------------------------  

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich 

obowiązków, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -------------------------------------------------------  

c)zmiana Statutu Spółki, ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) emisja warrantów subskrypcyjnych, obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa 

objęcia akcji, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) umorzenie akcji Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

f) obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------  

g) zbycie lub wydzierżawienie całości lub części przedsiębiorstwa Spółki albo ustanowienia na nim 

ograniczonego prawa rzeczowego, ----------------------------------------------------------------------------------------  

h) rozwiązanie lub likwidacja Spółki, --------------------------------------------------------------------------------------  

i) tworzenie kapitałów zapasowego i rezerwowych i decydowanie o ich 

przeznaczeniu, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

j) podział lub przekształcenie Spółki, --------------------------------------------------------------------------------------  

k) połączenie Spółki z innymi spółkami, ----------------------------------------------------------------------------------  

l) przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, ---------------------  

m) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------  

3. Uchwała w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca 

prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy Spółki, 

których dotyczy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§25. 

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. ----------------------------------------------------------------  



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

 

 
  413 

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki 

lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.3. Tajne 

głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na 

Walnym Zgromadzeniu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§26. 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej a w wypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, a w 

przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej — Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez 

Zarząd. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu wybiera 

się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------  

 

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

§27. 

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu 

roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców. ----------------------  

2. Propozycja wypłaty dywidendy przedkładana jest przez Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej Walnemu 

Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę czy i w jakiej wysokości dywidenda ma być wypłacona 

akcjonariuszom. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Zarząd upoważniony jest do dokonywania akcjonariuszom wypłat zaliczek na poczet przewidywanej 

dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz 

za zgodą Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§28. 

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: ---------------------------------  

a) pokrycie strat za lata ubiegłe, lub ---------------------------------------------------------------------------------------  

b) dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie, lub ---  

c) inne cele, stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------  

 

§29. 

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. ------------  

2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do 

dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----------------------------------------------------------------  

 

§30. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności 

Kodeksu spółek handlowych. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 UCHWAŁA W SPRAWIE EMISJI AKCJI SERII C* 9.2.

* Warunek wskazany w Uchwale emisyjnej, tj. rejestracja zmian dokonanych uchwałą nr 17 z dnia 27 

czerwca 2016 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, objętej aktem notarialnym z dnia 27 czerwca 

2016 r. (Rep. A nr 2490/2016), został spełniony – zmiany zostały zarejestrowane. 

 

„Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Artifex Mundi Spółka Akcyjna  

podjęta dnia 27 czerwca 2016 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 

serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz 

zmiany Statutu Spółki 

 

Pod warunkiem zarejestrowania uchwały nr 17 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, 

objętej katem notarialnym z dnia 27 czerwca 2016 r. Repertorium A numer 2490/2016 Kancelarii Notarialnej 

Katarzyny Stencel – notariusza w Katowicach – działając na podstawie art. podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, 

432, 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, a także § 25 ust.2 pkt. c) 

oraz f) Statutu Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne 

Zgromadzenie”), niniejszym uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 
nie mniejszej niż 100.00,01 zł (słownie: sto tysięcy i 01/100 złotych) i nie większej niż 105.000,00 zł 
(słownie: sto pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz) i nie 
większą niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) 
i nie więcej niż 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda („Akcje Serii C”). 

2. Akcje Serii C mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

3. Akcje Serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

4. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony 
będzie do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku, na takich samych 
zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii C zostaną zapisane na 
rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych 
do udziału w zysku za rok obrotowy 2016 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii C będą po raz 
pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017, tj. od dnia 
1 stycznia 2017 r. 

5. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu 
Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii C oraz wskazującą zasady 
ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych 
akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii C. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia 
prawa poboru oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 
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6. Emisja Akcji Serii C nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 3) Kodeksu 
spółek handlowych, z wyłączeniem prawa poboru, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej 
w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst 
jednolity z dnia 28 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.). 

7. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych 
z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją i ofertą publiczną Akcji Serii C, 
w szczególności do: 

(a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i podjęcia 
wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru 
Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki, 

(b) określenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz terminów przyjmowania 
zapisów na Akcje Serii C, 

(c) ustalenia zasad dystrybucji i przydziału Akcji Serii C, w szczególności ewentualnego dokonania 
podziału emisji Akcji Serii C na transze, określenia warunków składania zapisów na Akcje Serii 
C, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii C w ramach 
poszczególnych transz, określenia zasad ich przydziału w ramach poszczególnych transz, 
dokonywania przesunięć Akcji Serii C pomiędzy transzami w zakresie, w jakim uzna za 
stosowne, 

(d) oznaczenia przedziału ceny emisyjnej Akcji Serii C albo ceny maksymalnej Akcji Serii C oraz 
ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii C, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji Serii C 
zostanie ustalona po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów, 

(e) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym 
tak określona suma nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma 
maksymalna tego podwyższenia, określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, 

(f) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji oraz oferty Akcji Serii C, 
w szczególności umowy lub umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową, o ile 
Zarząd uzna to za niezbędne, 

(g) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 
§ 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, 

(h) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii 
C oraz praw do Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych, 

(i) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii C oraz praw do Akcji 
Serii C, 

(j) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii C oraz 
praw do Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od 
przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii C albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym 
zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia ww. oferty albo jej zawieszenie po rozpoczęciu 
przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z ważnych powodów. 

§ 2. 
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Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do 
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji 
Serii C oraz praw do Akcji Serii C. 

§ 3. 

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C 
w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

§ 4. 

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C zmienia się 
§ 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 5 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.000,01 zł (słownie: sto tysięcy i 01/100) i nie 

więcej niż 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy) i dzieli się na nie mniej niż 10.000.001 (słownie: 

dziesięć milionów i jeden) i nie więcej niż 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) 

akcji o wartości nominalnej równej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja, w tym: 

a) 3.600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nr od A0000001 do A3600000; 

b) 6.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od B0000001 do B6400000; 

c) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C0000001 do C0500000 o wartości 

nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.” 

 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem 
zmiany, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 1 
ust. 7 lit. (g) niniejszej uchwały. 

§ 5. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian statutu Spółki w dniu rejestracji 
tych zmian przez sąd rejestrowy. 
 

Załącznik do Uchwały Nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 27 czerwca 2016 r. 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Serii C  
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu  

Spółki 

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny 
emisyjnej Akcji Serii C 

W związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Artifex Mundi S.A. 
z siedzibą w Zabrzu („Spółka”) uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 
emisji Akcji Serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu 
Spółki, zarząd Spółki przedstawia niniejszą opinię, sporządzoną na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu 
spółek handlowych. 



Prospekt emisyjny Artifex Mundi S.A.  

 

 

 
  417 

Celem przeprowadzenia emisji Akcji Serii C jest pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na rozwój jej 
działalności i realizację jej celów strategicznych. Emisja ta, realizowana jest w drodze oferty publicznej 
i związana jest z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W ocenie Zarządu, 
podwyższenie kapitału zakładowego w ww. sposób stanowi w obecnej sytuacji Spółki optymalne źródło 
pozyskania kapitału. Realizacja emisji Akcji Serii C w trybie oferty publicznej umożliwi pozyskanie nowych 
inwestorów, w tym stabilnych i długoterminowych inwestorów instytucjonalnych, szybszą akumulację 
środków w Spółce i zwiększenie jej bazy kapitałowej, co przyczyni się również do wzmocnienia jej pozycji 
wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną i kontrahentów, podniesienie wiarygodności, 
a także zwiększenia dynamiki jej rozwoju. Ponadto, efektem wyłączenia prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy będzie odpowiednia płynność i rozproszenie akcji Spółki w obrocie na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Z uwagi na powyższe, w ocenie Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa 
poboru Akcji Serii C leży w interesie Spółki i jest w pełni uzasadnione. 

W projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidziane zostało uprawnienie dla 
Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C. Upoważnienie Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej 
pozwoli na ukształtowanie wpływów z tytułu emisji na optymalnym poziomie. Cena emisyjna Akcji Serii C 
zostanie ustalona z uwzględnieniem poziomu zainteresowania ofertą publiczną akcji Spółki zgłoszonego 
przez inwestorów instytucjonalnych w ramach budowy księgi popytu (book–building), badania wrażliwości 
cenowej popytu, perspektyw rozwoju i potrzeb kapitałowych Spółki, czynników ryzyka i innych informacji 
przedstawionych w prospekcie emisyjnym Spółki, prognozowanej i aktualnej sytuacji panującej na rynkach 
kapitałowych, w tym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” 
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 ODPIS KRS EMITENTA 9.3.
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 SŁOWNIK POJĘĆ 10.

W niniejszym dokumencie: 

„1
st
 parties” Google, Apple, Microsoft, Amazon, Valve, itd; 

„Gra AAA” Gra powstająca przy zaangażowaniu dużych nakładów finansowych, nastawiona na wysoką jakość finalnego 

produktu i korzystająca z zaawansowanych technologii; 

„Akcje” Oznacza 3.510.000 akcji uprzywilejowanych akcji imiennych serii A1, o wartości nominalnej 0,01 PLN każda, 

90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o wartości 0,01 PLN każda oraz 6.400.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii B, o wartości 0,01 PLN każda, wyemitowanych przez Spółkę; 

„Akcje 

Oferowane” 

Oznacza Nowe Akcje oraz Akcje Sprzedawane; 

„Akcje Pozostałe” Oznacza akcje należące do akcjonariusza Artifex Mundi Investments oraz Warsaw Equity PE Fund I FIZAN, które 

nie zostaną sprzedane w ramach Oferty; 

„Akcje 

Sprzedawane” 

Oznacza 6.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,01 PLN każda akcja; 

„Akcje 

Wprowadzane” 

Oznacza akcje zwykłe na okaziciela serii A2, akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 PLN 

każda oraz Nowe Akcje, będące przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym; 

„Akcjonariusze” Oznacza akcjonariuszy Emitenta; 

„Akcjonariusze 

Sprzedający” 

Oznacza Artifex Mundi Investments,Warsaw Equity PE FUND I FIZAN, Przemysława Danowskiego, Jerzego Krok; 

„Alternatywne 

Pomiary 

Wyników” 

Oznacza, alternatywne pomiary wyników w rozumieniu wytycznych ESMA (05/10/2015/ESMA/2015/1415pl), pomiar 

finansowy historycznej lub przyszłej efektywności finansowej, sytuacji finansowej lub przepływów pieniężnych, inny 

niż pomiar finansowy zdefiniowany lub określony w mających zastosowanie ramach sprawozdawczości finansowej, 

np. zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją (EBITDA);  

„Amazon” Oznacza łącznie następujące spółki: Amazon Digital Services LLC, Amazon Media EU S.a.r.l., Amazon Services 

International, Inc., Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda., Amazon.com Int’l Sales, Inc., i Amazon Australia 

Services, Inc; 

„Apple” Oznacza Apple Inc., spółkę prawa amerykańskiego z siedzibą w Cupertino w Kalifornii (USA), pod adresem: 

1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA; 

„Artifex Mundi 

Ltd.” 

Oznacza spółkę prawa angielskiego, zarejestrowaną w Companies House pod nr 07759625, z siedzibą: 5 London 

Road, London, England, SW17 9JR; 

„Artifex Mundi 

Inc.” 

Oznacza spółkę prawa amerykańskiego, zarejestrowaną w Departamencie Stanu Kalifornia pod numerem 

C3546407, z siedzibą w 755 Baywood Drive, Second Floor, Petaluma, CA 94952; 

„Artifex Mundi 

Investments” 

Oznacza spółkę pod firmą: Artifex Mundi Investments Grudziński i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Zabrzu, 

adres: ul. Michała Archanioła 10, 41-800 Zabrze, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000631407, o numerze REGON: 242784190, NIP 6482763951. 

 

Do dnia 14.09.2016 roku (dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS spółki przekształconej) spółka 

funkcjonowała pod firmą: Artifex Mundi Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, 

adres: ul. Michała Archanioła 10, 41-800 Zabrze, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000401916, o numerze REGON: 242784190, NIP 6482763951, o kapitale zakładowym 37.600 PLN (trzydzieści 

siedem tysięcy sześćset złotych); 

„AM Game 

Studios” 

Oznacza spółkę pod firmą: AM Game Studios Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 

adres: ul. T. Szewczenki 8B, 40-855 Katowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000548886, o numerze REGON: 361049541, NIP: 6342837106, o kapitale zakładowym 5.000 PLN 

(pięć tysięcy złotych); 

„Artifex Mundi”, Oznacza spółkę pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Michała Archanioła 10, 41-
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„Emitent”, 

„Spółka” 

800 Zabrze, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000599733, o numerze REGON: 

242841025, NIP: 6482765128, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) 

wpłaconym w całości; 

„Audytor”, 

„Biegły Rewident” 

Oznacza UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie; 

„Big Fish”, „BFG” Oznacza spółkę prawa amerykańskiego pod firmą Big Fish Games, Inc., zarejestrowaną w stanie Waszyngton 

z siedzibą: 333 Elliott Ave West, Seattle, Washington 98119 USA, nr UBI: 602492498; 

„Casual Match 

Game” 

Gra casual, polegająca na łączeniu elementów tego samego typu w ciągi o minimum trzech elementach, typu 

Match-3; 

„Cena Ostateczna 

Akcji 

Oferowanych” 

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych, która zostanie ustalona przez Spółkę (w odniesieniu do Nowych Akcji) i przez 

Akcjonariuszy Sprzedających (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych), w uzgodnieniu z Oferującym; 

„Cena 

Maksymalna” 

Cena Maksymalna, po której będą składać zapisy na Akcje Sprzedawane Inwestorzy Indywidualni; 

„Crosspromo” Narzędzie umożliwiające promocję aplikacji poprzez inne aplikacje, które pozwalają użytkownikowi zapoznać się 

z aktualną ofertą Spółki; 

„Crowdsourcing” Forma outsourcingu usług w oparciu o szeroką, niezidentyfikowaną grupę podmiotów; 

„Data Prospektu” Oznacza dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF; 

„Dobre Praktyki 

Spółek 

Notowanych na 

GPW” 

Oznacza zasady określone w załączniku do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.; 

„Dopuszczenie” Oznacza dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym GPW; 

„Dyrektywa 

Prospektowa” 

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu 

emisyjnego publikowanego, w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych 

i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.Urz.WE z dnia 31 grudnia 2003 r., L 345, s. 64, ze zm.) 

„Dystrybucja 

cyfrowa” 

Dystrybucja odbywająca się poprzez platformy elektroniczne urządzeń mobilnych, PC oraz konsol, w szczególności 

poprzez 1
st
 parites; 

„Editorial Team” Zespół redakcyjny sklepu należącego do 1
st
 party. Editorial Team wybiera gry które są promowane na stronach 

sklepu; 

„ESMA” Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Market Authority); 

„F2P”, „free-to-

play” 

Model sprzedaży gier – gra pobierana jest przez użytkownika za darmo, a jej twórcy zarabiają na systemie 

mikropłatności (gracze kupują w grze przedmioty, zdolności, punkty doświadczenia itd.) lub na wyświetlających się 

w grze reklamach ; 

„FPS” Gra typu First Person Shooter, w której rozgrywka prowadzona jest z perspektywy pierwszej osoby; 

„Google” Oznacza Google Inc., spółkę zarejestrowaną w stanie Delaware, której podstawowe miejsce prowadzenia 

działalności znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone;  

„Gra casual” Gra charakteryzująca się prostymi zasadami rozgrywki oraz niewielkim niezbędnym zaangażowaniem czasowym 

od gracza; 

„G5 

Entertainment” 

Oznacza G5 Holdings Limited, spółkę prawa maltańskiego, zarejestrowaną pod numerem C 48516, z siedzibą pod 

adresem: 5/1 Triq il-Merkanti, Valetta VLT 1171, Malta; 

„GPW”, „Giełda” Oznacza spółkę pod firmą Giełda Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 

Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000082312; jej następców prawnych oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, rynek regulowany 

prowadzony przez tę spółkę; 

„Grey Wizard 

Innovative Ltd.”  

Oznacza spółkę prawa angielskiego, zarejestrowaną w Companies House pod nr 07759666, z siedzibą: 40 Tooting 

High Street, Tooting Broadway, London, England, W17 0RG; 

„Grupa” Oznacza Emitenta oraz spółki zależne Emitenta; 
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“HLB”, “Harmless 

Little Bunny LLC” 

Oznacza spółkę prawa amerykańskiego Harmless Little Bunny LCC, założoną zgodnie z prawem stanu Kalifornia, 

z siedzibą pod adresem: 12 Heaven Drive Petaluma, Ca 94952; 

„HOG” Gra causual, typu „Hidden Object Games” (HOG), polegająca na znajdowaniu ukrytych obiektów na rysunku; 

„HOPA” Gra causual, typu „Hidden Object Puzzle Adventure” (HOPA); gra łącząca znajdowanie ukrytych obiektów na 

rysunku z elementami gry przygodowej; 

“IAP”, “In-App-

Purchase” 

Zakup wewnątrz gry odbywający się w formie mikropłatności; 

„Interstitial ad” Reklama pełnoekranowa, wyświetlana bezpośrednio w grze; 

“Inwestorzy 

Indywidualni” 

Inwestor nie stanowiący Inwestora Instytucjonalnego; 

“Inwestorzy 

Instytucjonalni” 

Inwestor kwalifikowany w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. e Dyrektywy Prospektowej oraz inne osoby, do których 

zostanie przez Oferującego skierowane zaproszenie do wzięcia udziału w procesie budowy Księgi Popytu; 

„Inwestorzy” Inwestorzy Indywidualni oraz Inwestorzy Instytucjonalni łącznie; 

„KDPW” Oznacza spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000081582; lub jej następców prawnych; 

„KDPW_CCP” Oznacza KDPW CCP S.A. z siedzibą w Warszawie, spółkę zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod 

numerem 0000357452; spółkę zależną KDPW; 

„KNF” Oznacza Komisję Nadzoru Finansowego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym (Dz.U. 2006 Nr 157, poz. 1119, ze zm.); 

„Konwersja”, 

„Conversion 

Rate” 

Współczynnik określający proporcję graczy płacących za grę do wszystkich graczy. Może także oznaczać 

wykonanie mikrotransakcji w grze; 

„KRS” Oznacza Krajowy Rejestr Sądowy; 

„KSH”, „Kodeks 

Spółek 

Handlowych” 

Oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 

ze zm.); 

„KPI” Key Performance Indicator, kluczowy wskaźnik efektywności; 

„Księga Popytu” Lista Inwestorów, którzy skutecznie złożyli deklaracje nabycia Akcji Oferowanych, zawierające liczbę Akcji 

Oferowanych, którą planują nabyć oraz proponowaną cenę; 

„LTV”, „Lifetime 

Value” 

Całkowity przychód z użytkownika od momentu pierwszego uruchomienia gry,” aż do utraty użytkownika; 

„Lock Up 

Agreement”, “LU” 

Umowa zawarta w dniu 5 sierpnia 2016 r. pomiędzy Artifex Mundi Investments Sp. z o.o. oraz Warsaw Equity PE 

Fund I FIZ Aktywów Niepublicznych, Emitentem oraz Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie dotycząca 

ograniczenia rozporządzania akcjami. 

„Match-3” Gra logiczna typu casual polegająca na łączeniu z sobą trzech elementów tego samego rodzaju.  

„MAU” Miesięczna liczba aktywnych użytkowników; 

„MARPU” Przeciętny miesięczny przychód na użytkownika; 

„MARPPU” Przeciętny miesięczny przychód na płacącego użytkownika; 

„Microsoft” oznacza Microsoft Corporation, spółkę prawa amerykańskiego, założoną zgodnie z prawem stanu Waszyngton, 

z siedzibą w Redmond w Waszyngtonie (USA), pod adresem: One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052 (USA), 

numer UBI: 600413485; 

„mid-core game” Gra bardziej skomplikowana, wymagająca większego zaangażowania od gracza niż gra casual jednak nie tak 

znaczącego jak gra hard-core; 

„hard-core game” Gra o stosunkowo skomplikowanej rozgrywce, wymagająca znacznego zaangażowania czasowego za strony 

gracza niż inne gry na danej platformie; 

„Modrzew z oznacza spółkę pod firmą Modrzew z Daleka Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 
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Daleka” adres: Piękna 18, 00-549 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000554933; 

„MSR” Międzynarodowe Standardy Rachunkowości; 

„MSR 24” Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych; 

„MSSF” Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej; 

„Native ad” Reklama, której treść jest dopasowana do treści i prezentacji gry i w jakiś sposób przydatna użytkownikowi; 

„Nowe Akcje” Oznacza akcje serii C wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały Emisyjnej; 

„Oferta”, „Oferta 

Publiczna” 

Oznacza ofertę publiczną Akcji Oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzaną na 

podstawie Prospektu; 

„Oferujący” Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, zarejestrowana w 

rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033118; 

„Offerwall” Strona w aplikacji, za pomocą której użytkownik może wybrać nagrodę w grze, w zamian za jakąś akcję np. 

poprzez instalację innej gry; 

„Ordynacja 

Podatkowa” 

Oznacza Ordynację Podatkową z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 137, poz. 926, ze zm.); 

„Osoba Blisko 

Związana z Osobą 

Pełniącą 

Obowiązki 

Zarządcze” 

Oznacza osobę blisko związaną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26) Rozporządzenia MAR. 

„Osoba Pełniąca 

Obowiązki 

Zarządcze” 

Oznacza osobę pełniącą obowiązki zarządcze w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia MAR. 

„Paywall” W przypadku darmowych gier premium (try-before-you-buy) przez paywall rozumiemy miejsce w grze kończące 

darmową część gry. Dostęp do pozostałej treści wymaga dokonania płatności. Paywall prezentowany jest w formie 

planszy graficznej informującej gracza o korzyściach płynących z zakupu pozostałej treści gry. Paywalle 

umiejscowione w kluczowych miejscach (fabularnych) gry mają na celu przyspieszenie decyzji zakupowej.  

„PDA”, „Prawo do 

Akcji” 

Oznacza prawo do Akcji Serii C; 

„PLN, zł, złoty” Środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej; 

„Prawo 

Autorskie” 

Oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83, ze 

zm.); 

„Prawo 

Upadłościowe” 

Oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz. U. 2003, Nr 60, poz. 535, ze zm.); 

„Prospekt 

Emisyjny”, 

„Prospekt” 

Oznacza niniejszy prospekt emisyjny Spółki, stanowiący prospekt w rozumieniu Ustawy o Ofercie oraz 

Rozporządzenia 809/2004, na podstawie którego Spółka będzie przeprowadzała Ofertę oraz ubiegała się 

o Dopuszczenie; 

„Rate Points” Komunikaty zachęcające do oceny aplikacji przez gracza; 

„Regulamin GPW” Oznacza „Regulamin Giełdy” w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 

r., z późn. zm. (https://www.gpw.pl/pub/files/PDF/regulacje/regulamin-gpw.pdf) ; 

„Regulamin 

KDPW” 

Oznacza „Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych” (stan prawny na 1 października 2014 r., 

http://www.kdpw.pl/pl/regulacje/documents/regulamin_kdpw.pdf); 

„Retencja 

gracza”, 

„Retention Rate” 

Współczynnik określający skłonność użytkownika do pozostania aktywnym graczem w danym okresie po 

pierwszym uruchomieniu / ściągnięciu gry; 

„Rewarded video 

ad” 

Typ reklamy w grze, o wyświetlaniu której użytkownik decyduje samodzielnie jednocześnie otrzymując za nią 

nagrodę w grze; 
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„Rozporządzenie 

809/2004” 

Oznacza Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. stanowiące przepis wykonawczy do 

Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach 

emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów oraz rozpowszechniania reklam, 

ze zmianami 

„Rozporządzenie 

MAR” 

Oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku 

w sprawie nadużyć na rynku; 

„Rozporządzenie 

o Raportach” 

Oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze 

zm.); 

„Rozporządzenie 

o Rynku 

Oficjalnych 

Notowań” 

Oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi 

spełnić rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na 

tym rynku (Dz. U. 2010 Nr 84, poz. 547); 

„RPG” Gra fabularna, towarzyska oparta na narracji, w której gracze (od jednego do kilku) wcielają się w role fikcyjnych 

postaci (z ang. role-playing game, zwana grą wyobraźni). Cała rozgrywka toczy się zazwyczaj w fikcyjnym świecie. 

Celem gry na ogół jest rozegranie jej według zaplanowanego scenariusza. Gatunek gier, w skład którego wchodzą 

wszelkie produkcje z przeważającą liczbą elementów rozwoju bohatera, bądź grupy bohaterów i rozbudowanych 

statystykach postaci, a także cechujące się wielowątkową fabułą; 

„Self Publishing” Model wydawniczy, w którym podmiot samodzielnie odpowiadania za proces wydawniczy; 

„Setting” Otoczenie, nastrój, styl graficzny, stylistyka, w jakich osadzona jest gra, np.: gra w settingu "horror"; 

„Skonsolidowane 

Sprawozdanie 

Finansowe” 

Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za lata zakończone dnia 31 grudnia 2014 r., dnia 31 

grudnia 2015 r. 

„Soft launch” Etap tworzenia gry, w którym gra udostępniana jest niepełnemu kręgu potencjalnych odbiorców z niepełnym 

zakresem funkcjonalności. Jedocześnie w trakcje tego etapu trwają pracę nad udoskonaleniem gry. 

„Spark Casual 

Engine” 

Technologia (silnik gier) dedykowany grom HOPA, będący autorskim rozwiązaniem Spółki, ułatwiający tworzenie 

gier HOPA oraz umożliwiający optymalizację procesów produkcyjnych i wydawniczych; 

„Statut” Statut Spółki obowiązujący na Datę Prospektu; 

„Szczegółowe 

Zasady Działania 

KDPW” 

Oznacza Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny z dnia 1 

stycznia 2016 r., 

http://www.kdpw.pl/pl/Regulacje/Documents/szczeg%C3%B3%C5%82owe%20zasady%2001_01_2016_FINAL.pdf) 

„Szczegółowe 

Zasady Obrotu 

Giełdowego w 

Systemie UTP” 

Oznacza „Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w Systemie UTP (stan prawny na dzień 6 czerwca 2016 r., 

https://www.gpw.pl/pub/files/PDF/regulacje/SZOG_pl.pdf) 

„Statut” Oznacza statut Emitenta; 

„Śródroczne 

Skonsolidowane 

Sprawozdanie 

Finansowe” 

Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres zakończony dnia 30 czerwca 2015 r. oraz 30 

czerwca 2016 r. 

“Technologia 

Multiplatformowa” 

Technologia umożliwiająca grę na wielu platformach elektronicznych m.in. PC, konsolach i urządzeniach mobilnych 

“Try-Before-You-

Buy” 

Model sprzedaży gry, w którym gracz ma możliwość przetestowania części gry za darmo, zanim podejmie decyzję 

zakupie pełnej wersji; 

„Two sheds Sp. z 

o.o.” 

Oznacza spółkę pod firmą Two sheds Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. 

Michała Archanioła 10, 41-800 Zabrze, do dnia 13 czerwca 2016 r. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000370453; w związku z przeprowadzoną likwidacją, dnia 13 czerwca 2016 r. spółka ta została 

wykreślona z KRS 

“UA”, „User Pozyskanie użytkownika; 
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Acquisition” 

“UAC”, „User 

Acquisition Cost” 

Koszt pozyskania jednego użytkownika; 

“Uchwała 

Emisyjna” 

Oznacza uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki; 

„Ustawa o CIT” Oznacza Ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. 1992 Nr 21, poz. 86, 

ze zm.); 

„Ustawa o 

Biegłych 

Rewidentach” 

Oznacza ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 Nr 77, poz. 649, ze zm.); 

„Ustawa o 

Obrocie” 

Oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538, ze 

zm.); 

„Ustawa o 

Ochronie 

Konkurencji i 

Konsumentów” 

Oznacza ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. 2007 Nr 50, poz. 331, ze 

zm.); 

„Ustawa o 

Ofercie” 

Oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, ze 

zm.); 

„Ustawa o PCC” Oznacza Ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz.U. 2000 Nr 86, poz. 959, 

ze zm.); 

„Ustawa o PIT” Oznacza Ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350, 

ze zm.); 

„Warsaw Equity 

PE Fund I FIZAN” 

Oznacza fundusz inwestycyjny o nazwie: Warsaw Equity PE Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 

Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zarejestrowany pod nr 1025, REGON: 147425435; reprezentowany przez 

Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 18, 00-549 

Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 294964, nr REGON 141186082, NIP 1080004198; 

„Valve” Oznacza Valve Corporation, spółkę prawa amerykańskiego, zarejestrowaną w stanie Waszyngton, z siedzibą 

w Bellevue, w stanie Waszyngton (USA), pod adresem: 10900 NE 4th Street, Bellevue, WA 98004, USA, numer 

UBI 602290773; 

„ZSK Progres” Oznacza spółkę cywilną pod firmą Zakład Systemów Komputerowych Progres s.c. i prowadzoną przez Bogdana 

i sBożenę Grudzińskich, której wspólnikiem od 2009 r. był także Tomasz Grudziński; 

„Znaczni 

Akcjonariusze” 

Artifex Mundi Investments oraz Warsaw Equity PE FUND I FIZAN. 

 


