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Artifex Mundi w skrócie

Profil Firmy:

› Producent i wydawca gier komputerowych

› 14 lat doświadczenia na rynku gier

› 84 pracowników

2) Kapitalizacja i C/Z obliczone wg kursu akcji na dzień 2021-04-061) Porozumienie między Tomaszem Grudzińskim, Jakubem Grudzińskim, Kamilem Urbankiem, Rafałem Wrońskim, Bożeną Grudzińską
oraz Bogdanem Grudzińskim dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec spółki oraz nabywania przez akcjonariuszy akcji spółki.

ISIN PLARTFX00011

Liczba akcji 11.897.000

Kapitalizacja(2) 181,0 mln zł

Wartość księgowa 29,4 mln zł

Cena/zysk(2) 22,1

Dane skonsolidowane w mln PLN 2020

Przychody ze sprzedaży 25,7

Znormalizowana EBITDA 19,5

Zysk netto 8,2

Porozumienie 
akcjonariuszy (1)

20,13%

Robert Mikuszewski
5,63%

Adrian Dębowski
5,48%

GREENLIGHT FIZ AN 
13,06%

AVIVA TFI
9,97%

NN OFE
11,76%

Free float
33,97%

Struktura akcjonariatu
(według głosów na WZ)

Wybrane informacje rynkowe:

Wybrane dane finansowe:
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Unsolved – gamechanger nabiera rozpędu

Stworzona kosztem minimalnych nakładów aplikacja spajającą ofertę gier HOPA, przebija założenia
biznesowe. Dotychczasowe wyniki UA pozwalają założyć, że dzięki Unsolved 2021 r. będzie stał pod
znakiem skokowego wzrostu wyników finansowych AM.

2020-2021 w skrócie

Zmiany w zarządzie

Rezygnacja Tomasza Grudzińskiego m.in. w związku z chęcią skupienia się na pracy nad grami. Nowy
zarząd: Przemysław Błaszczyk – CEO, Robert Mikuszewski – członek zarządu.

Maksymalizujemy dodatni CF z HOPA

Zmiana polityki cenowej, rosnąca oferta na konsole, Google Play Pass, oraz, okresowo, korzystna
sytuacja na rynku sprawiły, że w 2020 roku przychody z HOPA wzrosły o 46% przy ograniczonych
inwestycjach.

Bladebound przechodzi w nisko kosztowy tryb, priorytetem nowy projekt RPG

Ograniczamy inwestycje w Bladebound, koncentrując się wyciśnięciu z gry jak największych zysków w
krótkim okresie. Gros zasobów i energii studia RPG koncentrujemy na nowym projekcie.

Rekordowe przychody i zyski,

Zmiany w strategii działania przynoszą efekty – 2020 r. zakończyliśmy z ponad 50% wzrostem
sprzedaży, rekordowymi zyskami oraz niemal trzykrotnie wyższym saldem gotówki. W 2021 r. celujemy
w dwucyfrowe wzrosty.
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Nasza obecna struktura

Studio

HOPA

Back
office

30
osób

22
osoby

Studio 

F2P 
RPG

32
osoby

Główne obszary działalności

› Projekt Unsolved

› Portowanie gier na konsole

› Ekspansja na rynek chiński

› Zarząd

› BI/Marketing

› Finanse, księgowość

› HR

› IT, Biuro

Główne obszary działalności

› Monetyzacja Bladebound

› Realizacja nowej gry RPG

› Dwa projekty GameINN
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HOPA w 2020 r.

Najważniejsze wydarzenia

› 46% wzrost przychodów w 2020, do 20,8 mln zł,

› 132% wzrost przychodów sprzedaży gier w wersjach na 
konsole, do 7,5 mln zł,

› Blisko 7-krotny wzrost sprzedaży na Nintendo Switch, 
do 2,6 mln zł,

› 5 premier nowych gier (w wersjach na PC i mobile), 
zwiększenie portfela gier do 85 tytułów,

› Wydanie 8 gier równolegle na platformy PS4, Xbox One oraz 
Nintendo Switch,

› Wydanie 5 gier, dostępnych już na innych kluczowych 
platformach, na Nintendo Switch.

3,7
4,8

2,2

2,6
1,5

2,83,3

7,5

1,2

0,8

2,4

2,0

2019 r. 2020 r.

Sprzedaż w 2020 r. w podziale na platformy 
(mln PLN)

PC (Steam, Windows Store) Apple
Google Play Konsole
Android Chiny Pozostałe

Σ 14,2

Σ 20,8



|       9

HOPA w 2021 r.

Podsumowanie

› 18% wzrost przychodów ze sprzedaży gier HOPA w 
okresie pierwszych 2 miesięcy 2021 r., do 3,4 mln zł, 

› Ponad 70% wzrost sprzedaży gier w wersjach na 
konsole,

› Wydanie Demon Hunter 3: Revelation w wersji na 
konsole, w tym również PS5 oraz Xbox Series,

› Wydanie Abyss: The Wraiths of Eden na Nintendo 
Switch.

› Plany na pozostałą część roku:

› Wydanie co najmniej 6 w wersjach na konsole

› Poszerzanie portfolio gier na konsole nowej 
generacji

2,87

3,40

I-II 2020 I-II 2021

Przychody segmentu HOPA w I-II 2021 r. 
(mln PLN)
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HOPA – ewolucja przychodów ze sprzedaży
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HOPA – żywotność gier 
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Wyniki sprzedaży

› 219% wzrost przychodów segmentu w 2020 r., do 
3,98 mln zł,

› Koszty akwizycji graczy w 2020 r. wyniosły blisko 0,5 
mln zł (w 2019 r. nie prowadzono kampanii 
akwizycyjnych),

› Wzrost przychodów stymulowany uruchomieniem 
projektu Unsolved i przychodami z jego 
komercjalizacji oraz rozwojem gry Bladebound,

› 11-krotny wzrost sprzedaży w okresie I-II 2021 r., do 
2,97 mln zł,

› Wzrost przychodów efektem rozwoju Unsolved oraz 
konsekwentnego startu zakrojonych na szerszą skalę 
kampanii akwizycji graczy (1,96 mln zł kosztów w I-II 
kw. br.).

Free-to-play w 2020 i 2021 r.

1,25
2,15

1,71

0,12

2019 r. 2020 r.

Przychody segmentu w 2020 r. w podziale na gry 
(mln PLN)

Bladebound Unsolved Pozostałe

Σ 1,25

Σ 3,98

0,27
0,68

2,29

I-II 2020 r. I-II 2021 r.

Przychody segmentu w 2021 r. w podziale na gry 
(mln PLN)

Σ 0,27

Σ 2,97
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Realizacja 

› 2020 r:

› Prace nad optymalizacją aplikacji,

› Rozbudowa metagry, mająca m.in. poprawić retencję i ARPPU,

› Rozbudowa zawartości o kolejne gry,

› Wydanie, we wrześniu, wersji na iOS,

› Aktualizacja, w październiku, mająca korzystnie wpłynąć na UX 
u początkujących graczy (tzw. FTUE),

› Start kampanii akwizycyjnych (testowych, o rosnącej skali) 
z wykorzystaniem Facebook,

› Niskie koszty realizacji w 2020 r. (ok. 1,7 mln zł nakładów na development 
i UA).

Free-to-play – Unsolved w 2020 r.

Koncepcja 

› Aplikacja scalająca część portfolio gier HOPA Artifex Mundi, 
komercjalizowana w modelu zbliżonym do free-to-play,

› Monetyzacja oparta o zakup energii niezbędnej do kontynuacji 
gry (odnawiającej się w nieznacznym wymiarze codziennie).

0
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Przychody Unsolved w 2020 r. 
(kPLN)**

*KPI dla ostatniej wersji aplikacji, USA, ruch organiczny, 
** Wpływy z komercjalizacji gry w I kw. 2020 r. nie były ujmowane w całkowitych przychodach spółki.
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Plany na kolejne miesiące 2021 r. 

› Ścieżka deweloperska:

› Rozbudowa metagry o funkcjonalności typowe dla gier F2P Hidden 
Object, np.:

› Gift Pass,

› Reklamy,

› Waluta Premium,

› Metaosiągnięcia,

› Ciągła optymalizacja performance gry z wykorzystaniem testów A/B.

› Ścieżka UA:

› Stabilizacja kampanii na FB, 

› Dołączenie nowych kanałów reklamowych:

› Google Ads,

› Unity Ads,

› IronSource,

› Testy różnych assetów marketingowych,

› Praca nad pozycjonowaniem w sklepach ASO (App Store Optimization).

Unsolved w 2021 r. – plany i ich realizacja 

Realizacja 

› Regularne kampanie UA z wykorzystaniem Facebooka (blisko 
2 mln zł inwestycji w UA w I-II r.),

› Prace nad kolejnymi aktualizacjami aplikacji.
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Free-to-play – Bladebound

Podsumowanie 2020/2021 r. 

› Kluczowe zmiany wdrożone w 2020 r. 

› zmiana tzw. metagry, w tym systemu rozwoju postaci,

› postać żeńska, 

› nowe tryby rozrywki, Boss Fortess – nowy tryb kooperacji, 

› Live Ops (w tym Gift Pass) – czasowe wydarzenia specjalne. 

› Update wpłynęły korzystnie na KPI, jednak nie osiągnęły one 
poziomów założonych w biznesplanie,

› Podjęcie, w 2021 r. decyzji o przejściu w tryb „low maintenance” 
– maksymalizację zysków gry z obecnej jej wersji, przy istotnie 
ograniczanych nakładach,

› 2,1 mln zł odpisu aktywowanych kosztów projektu.

Plany na 2021 r.

› Stabilizacja, optymalizacja i uporządkowanie procesów; w konsekwencji –
istotne ograniczenie kosztów backendu,

› Osiągnięcie i stabilizacja zysków netto (nie licząc amortyzacji) 
z projektu na poziomie ponad 0,25 mln zł msc. (głównie ruch organiczny, 
niewielkie wydatki na UA).
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Free-to-play – nowy midcore RPG

Podsumowanie 2020/2021 r.

› Research i prace koncepcyjne nad nową grą RPG, wykorzystującą know-how i technologię 
wypracowaną w ramach prac nad Bladebound,

› Wykorzystanie, w ramach projektu, efektów prac BiR z projektów dofinansowanych z GameINN 
(łączna wartość dotacji dla dwóch projektów to 6,6 mln zł. Umowy ws. dofinansowania zawarte 
we wrześniu 2020 r.),

› Projekt realizowany równolegle z Bladebound – do marca 2021 r. mniejsza intensywność prac ze 
względu na bieżący rozwój Bladebound,

› Począwszy od marca 2021 r. – główny projekt studia, mający w perspektywie 2021 r. angażować 
gros zasobów zespołu.

Plany na 2021 r.

› Zamknięcie prac koncepcyjnych,

› Rozpoczęcie preprodukcji, w tym stworzenie tzw. Vertical Slice.
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tys. PLN 2020 r. 2019 r. Zmiana

Przychody ze sprzedaży 25 726 16 654 + 54%

Zysk brutto ze sprzedaży 15 790 8 373 + 89%

Marża brutto ze sprzedaży (%) 61% 50% + 11 p. proc.

Zysk operacyjny 10 193 -14 430 + 24 623

Zysk netto 8 243 -13 699 + 21 942

Wydarzenia jednorazowe

Odpisy aktualizujące 2 560 18 572 - 86%

Znormalizowana EBITDA 19 524 11 154 + 75%

Nakłady na produkcję gier 11 169 17 245 - 35%

Cash flow 7 062 -7 244 + 14 306

Wybrane dane finansowe

Podsumowanie

› Najwyższy wynik sprzedaży w historii Spółki,

› Rekordowe EBIT, EBITDA i wynik netto

› Rosnąca rentowność m.in. dzięki dźwigni 
operacyjnej i strukturze sprzedaży,

› Ograniczone nakłady na produkcję nowych gier,

› Pozytywny CF, wzrost pozycji gotówkowej,
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Propozycja planu motywacyjnego

Cele planu

› Ustabilizowanie składu kluczowej części zespołu Spółki,

› Zwiększenie atrakcyjności Artifex Mundi jako pracodawcy 
na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy,

› Wzmocnienie wspólnoty interesów kluczowych 
pracowników Spółki oraz Akcjonariuszy.

Główne założenia 2021-2022 2023-2024

Minimalny wynik  finansowy 
(skonsolidowany zysk netto za okres) 
aktywujący program

21 mln zł 25 mln zł

Cel finansowy (skonsolidowany zysk 
netto za okres) 

25 mln zł 35 mln zł

Maksymalna liczna beneficjentów 35 35

Procentowa partycypacja członków 
zarządu w programie

30% akcji 30% akcji

Maksymalna liczba wyemitowanych 
akcji (w przypadku osiągnięcia celu 
finansowego)

359.587 370.445*

Cena emisyjna 9,01 9,01

Lock-up 6-24 miesięcy* 6-24 miesięcy*

*Liczba może zostać powiększona o akcje nieprzyznane w I etapie w przypadku przekroczenia celu 
finansowego dla II etapu
** Lock-up m.in. zależny od liczby przyznanych akcji

Max.

5,8%
podwyższenie 

kapitału

2021-2022 2023-2024

Cele finansowe programu

Minimalny wynik 
finansowy

Cel finansowy

21 mln zł

25 mln zł

35 mln zł

25 mln zł
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Perspektywy

Krótki termin Długi terminŚredni termin

› Stopniowe skalowanie i rozwój 
Unsolved

› Maksymalizacja przychodów z 
Bladebound w trybie low-
maintenance

› Maksymalizacja przychodów
z portfolio HOPA

› Skalowanie Unsolved

› Soft-launch RPG #2

› Dwukrotne zwiększenie 
portfolio HOPA na konsole

› Pełna transformacja na 
model F2P w grach HOPA 
(Unsolved lub nowa gra).

› Hard-launch i skalowanie 
RPG #2.
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Artifex Mundi S.A.

ul. Wolności 262
41-800 Zabrze

ir@artifexmundi.com

Kontakt dla inwestorów:

Błażej Dowgielski
b.dowgielski@makmedia.pl

tel: +48 692 823 744


