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Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

  
Treść raportu:  
Zarząd Artifex Mundi S.A. („Emitent”) informuje, że w toku prac nad półrocznym raportem okresowym, 

na skutek konsultacji przeprowadzonych z kluczowym biegłym rewidentem dokonującym przeglądu 

skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta, podjęto 

decyzję o utworzeniu w spółce zależnej Emitenta - AM Game Studios sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą 

w Katowicach („AMGS”) rezerwy finansowej w kwocie 726 tys. zł na ewentualne zobowiązania będące 

konsekwencją trwającego w AMGS postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych („ZUS”). Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym AMGS. 

Postępowanie administracyjne wszczęte przez ZUS w odniesieniu do AMGS – wedle informacji 

uzyskanych przez Emitenta – dotyczy weryfikacji poprawności stosowanego przez AMGS w 2019 roku 

sposobu naliczania należnych składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do pracowników 

AMGS, którzy jednocześnie pozostawali w stosunku zlecenia z Emitentem. Zgodnie z konsekwentnym 

stanowiskiem AMGS oraz Emitenta zakresy obowiązków przywołanych osób w obu wskazanych 

podmiotach pozostawały rozdzielne, co przekłada się na poprawność stosowanych historycznie przez 

AMGS zasad rozliczania ww. składek.  

Na tym etapie wskazanego postępowania administracyjnego prowadzonego przez ZUS nie jest możliwe 

określenie kierunku ani konkretnego sposobu jego zakończenia. Kierując się jednak zasadą ostrożności, 

na poziomie AMGS podjęto decyzję o utworzeniu rezerwy w wysokości szacunkowo odpowiadającej 

konsekwencjom finansowym rzeczonego postępowania (podstawą dla ustalenia tej kwoty był zakres 

oraz założenia czynności podejmowanych przez ZUS wobec AMGS). 

Emitent zamierza w najbliższym czasie wspólnie z AMGS oraz doradcami prawnymi, ustalić optymalny 

kosztowo oraz operacyjnie sposób działania w odniesieniu do opisywanego postępowania 

administracyjnego prowadzonego przez ZUS. Zarząd Emitenta zastrzega przy tym, iż podstawowym 

celem determinującym ostateczne zachowanie Emitenta lub AMGS (również w odniesieniu do 

twierdzeń formułowanych przez ZUS) będzie efektywne organizacyjnie i finansowo dokończenie 

likwidacji AMGS. 

 

 


