DOKUMENT INFORMACYJNY

Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
sporządzony na potrzeby wprowadzenia
akcji zwykłych na okaziciela serii A
do obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym jako alternatywny system obrotu
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie
instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi
dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe
notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone
właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub
przepisami prawa.
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Dan e o in s tru ment a c h fin an s o wyc h wpro wad zan ych d o o bro t u w alt ern atywn ym
syst emie o b rot u :
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
wprowadzane jest:
a. 59.990.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na
okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
Na podstawie Uchwały nr 11, podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16 marca 2021 roku (akt
notarialny Rep. A Nr 632/2021) nastąpiło połączenie akcji spółki, w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej
wartości nominalnej akcji 0,10 zł, ustalona została wartość 0,50 zł. Ogólna liczba akcji została zmniejszona z
59 990 000 do 11 998 000. Do czasu sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego zmiana nie została
zarejestrowana przez sąd.
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I.

Czynniki ryzyka

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta,
powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Dokumencie
Informacyjnym.
Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i
jego wyniki finansowe.
Emitent zawarł w Dokumencie Informacyjnym wszystkie znane mu na dzień sporządzenia Dokumentu
czynniki ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę,
które mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność.
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich
zaistnienia ani oceną ich ważności.
2.

Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Grupy Emitenta

3. Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami przy realizacji projektów
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Emitent prowadzi prace nad jedną własną produkcją pod
tytułem „Succubus”, której premiera planowana jest na dzień 21.07.2021 roku. Dnia 22.07.2020 roku miała
miejsce na platformie Steam premiera Succubus Prolog, czyli darmowego fragmentu gry Succubus. Zamiarem
Emitenta było zaprezentowanie użytkownikom planowanych możliwości pełnej wersji produkcji. Prolog
spotkał się z pozytywnymi recenzjami użytkowników (4210 opinii, w tym 83% pozytywnych, na dzień
05.05.2021 r.). Dnia 26.04.2021 roku Emitent udostępnił na stronie Steam darmowe demo gry. W przypadku
dużej liczby zainteresowanych premierą oraz prowadzonym wcześniej marketingiem, wzrasta ryzyko
negatywnych reakcji odbiorców na ewentualne zmiany daty premiery produktu.
Należy wskazać, że proces przygotowania gier jest działaniem wieloetapowym, czego następstwem jest
ryzyko opóźnienia poszczególnych faz, a w konsekwencji całego projektu. Poszczególne etapy przygotowania
omawianych produktów następują kolejno po sobie i są uzależnione od wyników bądź całkowitego
ukończenia faz poprzednich. Warto podkreślić, że niektóre z etapów zależne są wyłącznie od zespołu
projektowego, inne natomiast zależą od zaangażowania podmiotów zewnętrznych. Jak podkreśla Zarząd
Emitenta ma on ograniczony wpływ na terminowość działań podmiotów zewnętrznych, a ponadto nie można
wykluczyć nieprzewidzianych trudności, które mogą być przyczyną opóźnień wewnętrznych zespołów
projektowych. Opóźnienie terminów przygotowania gier może negatywnie wpłynąć na osiągnięcie przez
Spółkę zakładanych wyników finansowych. Wydłużenie czasu produkcji implikuje również ryzyko związane z
koniecznością poniesienia większych nakładów (w szczególności kosztów wynagrodzeń i usług obcych) na
produkcję, a odkładanie daty premiery w czasie może mieć negatywny wpływ na zainteresowanie graczy
tytułem. Zarząd Emitenta zapewnia, że wykorzystując swoje doświadczenie dołoży wszelkich starań, aby w jak
największym stopniu minimalizować wskazane czynniki ryzyka.
4. Ryzyko związane z brakiem sukcesu gry „Succubus”
Na dzień 21.07.2021 roku zaplanowana jest premiera nowej gry Madmind Studio S.A. pod tytułem Succubus.
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, jest to produkcja, nad którą zespół Emitenta prowadzi
zaawansowane prace i od jej sukcesu sprzedaży zależeć będzie sytuacja finansowa Emitenta począwszy od
drugiej połowy 2021 roku, do wydania następnej gry. W IIQ 2018 roku Spółka pracowała również nad grą
Paranoid, którą ukończyła w 20%. Jednakże tworzenie tytułu zostało wstrzymane do czasu ukończenia gry
Succubus, z uwagi na konieczność skupienia mocy zespołu Emitenta na jednym tytule. Niemniej jednak Zarząd
Madmind Studio oświadcza, iż planowana premiera gry Paranoid jest na IVQ 2022 roku. Co oznacza, iż będzie
to trzeci tytuł studia. Spółka na przełomie IIIQ 2020 r. rozpoczęła również prace nad grą Tormentor, dla której
została stworzona strona na platformie Steam (na dzień 5.05.2021 r. poziom wishlisty wynosi 22 tys. osób).
Planowana premiera tytułu jest na przełom I i IIQ 2023 roku.
Plan wydawniczy Spółki wskazuje na fakt, iż częstotliwość premier nie jest duża. Przyszła sytuacja finansowa
studia w dużym stopniu zależeć będzie zatem od wyniku sprzedaży gry Succubus. Przed rozpoczęciem prac i w
trakcie produkcji gry Succubus, prowadzone były działania mające na celu sprawdzić reakcje potencjalnych
graczy na koncepcję gry, a w późniejszym czasie na fragment rozgrywki. Pierwszym działaniem, była
przeprowadzona z sukcesem kampania zbiórki pieniędzy, w serwisie finansowania społecznego
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(crowdfunding) w 2016 roku, na portalu Kickstarter. Jej cel, wynoszący 66.666 USD został przekroczony ponad
2,5 krotnie, by finalnie zebrać 182.000 USD. Następnie, 22.07.2020 roku, udostępniony został za
pośrednictwem portalu Steam darmowy fragment rozgrywki pod nazwą Succubus Prologue, który zebrał 4210
opinii, w tym 83% pozytywnych (dane na dzień 5.05.2021 r.). Ilość użytkowników, którzy dodali Succubus do
listy życzeń wynosi około 215 tys. osób (dane na dzień 05.05.2021 r.). Dnia 26.04.2021 roku Emitent
udostępnił na stronie Steam darmowe demo gry. Taki odbiór społeczności internetowej z jednej strony może
pomóc w osiągnięciu sukcesu w sprzedaży produktu. Z drugiej strony zapowiadana od 3 lat gra, której
materiały spotykają się co do zasady z pozytywnym przyjęciem, mogła wpłynąć na znaczne podwyższenie
oczekiwań graczy. Istnieje ryzyko, iż tytuł nie sprosta oczekiwaniom graczy, co będzie miało negatywny wpływ
na jej sprzedaż i postrzeganie marki Madmind Studio na rynku. Emitent, na dzień 31.12.2020 r. poniósł na
produkcję gry Succubus nakłady w wysokości 2,42 mln zł – wykazywane w pozycji zapasy w bilansie. Brak
sukcesu wskazanego tytułu może w konsekwencji doprowadzić do konieczności dokonania odpisu
aktualizującego tą pozycję bilansową, co pogorszy wynik finansowy Spółki.
5. Ryzyko produkcji kolejnych tytułów: Paranoid oraz Tormentor
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Spółka prowadzi prace nad tytułem - Succubus, którego
premiera planowana jest na dzień 21.07.2021 roku. Po zakończeniu prac nad tytułem Spółka zamierza
wznowić prace nad grą Paranoid, która została rozpoczęta w IIQ 2018 roku, lecz ze względu na konieczność
skupienia mocy zespołu na grze Succubus, prace nad Paranoid zostały wstrzymane. Szacowana premiera gry
jest na IVQ 2022 roku. Planowany budżet gry opiewa na kwotę 3 mln PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego
dokumentu Spółka przeznaczyła na jej produkcję 1.666.577,01 PLN co przełożyło się na 20% poziom
ukończenia gry (pierwsze etapy produkcji są najbardziej czasochłonne przez co też najbardziej kosztowne).
Ponadto Madmind Studio S.A. udostępniła na stronie Steam materiały graficzne i video gry Tormentor, nad
którą prace mają być prowadzone równolegle do gry Paranoid, jednak w zmniejszonym zaangażowaniu
zespołu. Planowana premiera gry jest na przełom I i IIQ 2023 roku., a zakładany budżet wynosi 2 mln PLN. Na
dzień sporządzenia niniejszego dokumentu zakończono 5% całości produkcji tego tytułu.
Istnieje ryzyko, iż zakładane daty premier nie zostaną zrealizowane, lub też przyjęte budżety gier są
niedoszacowane. Wystąpienie takiej sytuacji może mieć istotny negatywny spływ na postrzeganie spółki przez
graczy oraz na jej sytuację finansową. Ponadto istnieje ryzyko, iż gra Succubus nie spotka się z oczekiwanym
zainteresowaniem, lub też przez istotne błędy w kodzie gry nie będzie kupowana. Taka sytuacja miałaby
istotny negatywny wpływ na osiągane przez Spółkę przychody. Wystąpienie takiej sytuacji spowoduje, iż
Emitent nie będzie dysponował wystarczającymi środkami by pokryć nakłady na obie planowane gry. Zarząd
Emitenta oświadcza, że w przypadku wystąpienie takiej sytuacji, przesunie w czasie produkcję jednego tytułu,
by nie ponosić dodatkowych nakładów i skupić moce zespołu na produkcji kolejnej gry dobrej jakości.
Jednocześnie, w przypadku ukończenia gier Paranoid i Tormentor może mieć miejsce sytuacja, że przychody z
ich sprzedaży nie pokryją kosztów produkcji, co przełoży się na konieczność dokonania odpisów
aktualizujących zapasy (ujmujące nakłady poniesione na produkcję) i tym samym pogorszy wynik finansowych
Spółki.
6. Ryzyko związane z brakiem sukcesu portów gier Agony i Agony Unrated na platformy VR
Emitent zawarł umowę z Ignibit S.A. z siedzibą w Gdyni na stworzenie portów gry Agony i agony Unrated na
VR. Produkcje Emitenta, Agony oraz Agony Unrated wydane na PC kolejno dnia 29.05.2018 oraz 30.10.2018
roku, mają (na dzień 5.05.2021) w serwisie Steam mieszane opinie – odpowiednio: 49% z 1727 recenzji oraz
68% z 1929 recenzji stanowiły pozytywne oceny. Jednak wydanie portów tych produkcji na platformy VR
(wirtualna rzeczywistość) stwarza szansę znaczącego wyeliminowania ich dotychczasowych mankamentów i
wyeksponowania udanych rozwiązań technicznych i fabularnych. Należy zauważyć, że jednym z zadań gier w
klimacie horroru jest budowanie napięcia i niepokoju wśród graczy, co wymaga silnego zaangażowania
użytkowników w rozrywkę. Platformy VR, tworząc trójwymiarowe uniwersum, wzmacniają sugestywność gier,
a w efekcie potęgują odczucia i zaangażowanie emocjonalne graczy. Mechanizm ten może mieć pozytywny
wpływ na popularność i wystawiane przez użytkowników oceny tytułów. Istnieje jednak ryzyko, że porty na
platformy VR nie będą wolne od błędów, co może znacząco utrudnić rozgrywkę. Pojawiające się wady
powodujące brak płynności obrazu lub jego niepoprawną synchronizację z efektami dźwiękowymi, mogą
wpłynąć negatywnie na odbiór produktów przez graczy. Może to skutkować pogorszeniem opinii gier Agony i
Agony Unrated, co w konsekwencji może przełożyć się także na spadek sprzedaży tych tytułów na innych
platformach.
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7. Ryzyko związane z brakiem sukcesu portów gry Succubus
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Spółka prowadzi prace nad tytułem - Succubus, którego
premiera, wersji na PC, planowana jest na dzień 21.07.2021 roku. Dnia 5 lutego 2021 roku Spółka podpisała z
Console Labs S.A. umowę w przedmiocie produkcji i wydania gry Succubus na konsolach PS4, PS5, Xbox One,
Xbox Series S i Xbox Series X. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Console Labs S.A. otrzymało
niezbędne materiały i rozpoczęło prace nad portem gry. Autorskie prawa majątkowe należą w pełni do
Emitenta. Za wykonanie portów Console Labs S.A. przysługuje wynagrodzenie 20% zysku osiągniętego z
dystrybucji gry w wersji na wyżej wskazane platformy (przychód po pomniejszeniu o 30% marżę nakładaną
przez platformy sprzedażowe). Pozostała część zysku przynależna jest Madmind Studio S.A. Istnieje ryzyko, iż
wykonane przez kontrahenta porty nie spełnią oczekiwań jakościowych graczy i Spółki, co będzie miało
negatywny wpływ na postrzeganie studia przez społeczność gamingową. Ponadto Emitent nie osiągnie
zakładanych wpływów ze sprzedaży tytułu co może mieć negatywny wpływ na płynność finansową. Console
Labs S.A. jest doświadczonym studiem w związku z czym ryzyko to jest ograniczone.
8. Ryzyko poniesienia nakładów na potencjalne produkcje
Zarząd Emitenta zamierza przeprowadzić badanie rynku w zakresie potencjału sprzedażowego pięciu nowych
produkcji na planowanym wydarzeniu – Festiwal Horroru Madmind. Ma on przybrać formę prezentacji video
nowych propozycji studia w celu zbadania ich potencjału sprzedażowego. Przedsięwzięcie ma się odbyć w
grudniu 2021 roku. Na tej podstawie Zarząd ustali harmonogram prac nad potencjalnymi tytułami oraz ich
budżety. Szacunkowy nakład Spółki na przygotowanie trailerów i materiałów graficznych wszystkich pięciu
gier wynosi łącznie 139,5 tys. PLN.
Istnieje ryzyko, iż żadna lub kilka z prezentowanych gier nie spotka się z pozytywnym odbiorem ze strony
graczy, przez co Spółka poniesie wskazane powyżej nakłady, które w całości zostaną zaksięgowane w koszty i
dokonany zostanie odpis stanu zapasów, gdzie ewidencjonowane są środki przeznaczone na produkcję.
9. Ryzyko utraty pracowników
Zespół Emitenta, na dzień sporządzenia dokumentu, liczy 24 osoby, z czego większość stanowią osoby
bezpośrednio zaangażowane w produkcję gier. Dynamicznie rozwijający się rynek produkcji gier na świecie
może generować ryzyko odchodzenia pracowników do innych Spółek. W Madmind Studio S.A. połowa
zespołu zatrudniona jest na podstawie umów o pracę, co powoduje większą elastyczność współpracy z
pozostałymi 12 osobami. Odejście pracownika lub współpracownika oznaczałoby utratę umiejętności,
doświadczenia czy też pogorszenie atmosfery w zespole studia, która ma wpływ na jego produktywność.
Spółka jako kluczowe osoby w zespole wskazuje m.in. Prezesa Zarządu, Tomasza Dutkiewicza oraz Daniela
Witka. Prezes Zarządu Spółki posiada ponad 13-letnie doświadczenie w branży gier video. Zorganizował oraz
brał udział w utworzeniu Madmind Studio, od początku pełniąc funkcję zarządczą. Doświadczenie zdobywał
pracując w takich firmach jak Flying Fish Works Sp. z o.o., CI Games S.A., Nicolas Games S.A. oraz Vivid Games
S.A. Od roku 2008 związany jest z branżą gier video. Pracował jako grafik 2D – koncept artysta, między innymi
przy produkcji gry Hellion: Mystery of the Inquistion oraz jako FX-artist, tworząc efekty specjalne oraz
materiały marketingowe dla takich gier jak Real Boxing, Godfire - Rise of Prometheus, Afterfall: Insanity, Alien
Rage, Sniper: Ghost Warrior 2.
Drugim kluczowym członkiem zespołu wskazanym przez Emitenta jest Daniel Witek. Posiada on 14 letnie
doświadczenie w branży gier wideo, specjalizując się w programowaniu zachowania sztucznej inteligencji (AI).
Pracował dla takich spółek, jak Vivid Games S.A., Flying Fish Works Sp. z o.o. czy CI Games S.A., mając w
portfolio uczestnictwo w tworzeniu m.in. gier: Real Boxing i Real Boxing 2, Hellion: Mystery of the Inquisition
czy Alien Rage. Absolwent informatyki na Politechnice Poznańskiej współpracuje ze Spółką na bazie kontraktu
B2B.
Ponadto, Emitent w rozdziale 6.4. działu IV niniejszego dokumentu wskazuje, że w Spółce zatrudnionych jest
dodatkowo sześciu, innych niż wymienieni powyżej, kluczowych pracowników/współpracowników.
Utrata jednego z kluczowych pracowników/współpracowników mogłaby oznaczać dla Spółki trudności w
tworzeniu następnych projektów, które wymagają doświadczonych członków zespołu, znających
kompleksowo praktyczne aspekty procesu tworzenia gier wideo. Dodatkowo, utrata Prezesa Zarządu mogłaby
sparaliżować działalność operacyjną Spółki oraz spowodować sytuację, w której pozbawieni organu
zarządczego pracownicy byliby bardziej podatni na ewentualne propozycje przejścia do konkurencji.
Prezes Zarządu jest także założycielem Spółki oraz znaczącym akcjonariuszem, co zmniejsza istotność
wskazanego czynnika ryzyka.
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10. Ryzyko spadku zainteresowania obecnymi produkcjami
Ostatnia pełna gra Madmind Studio S.A. – Agony Unrated, która została wydana na PC, miała swoją premierę
30.10.2018 roku. Najbliższa zaplanowana premiera ma mieć miejsce dnia 21.07.2021 roku (Succubus). Ponad
dwuletni okres bez wydania nowego tytułu może spowodować spadek zainteresowania graczy już wydanymi
produkcjami przed premierą nowego, pełnego produktu, którym ma być Succubus. Powoduje to ryzyko utraty
płynności finansowej przedsiębiorstwa, związanej z obniżeniem zysków, przed rozpoczęciem korzystania z
przychodów nowego tytułu. Emitent zabezpiecza się przed taką sytuacją poprzez zlecanie tworzenia portów
swoich tytułów na inne platformy oraz poprzez udostępnienie prologu i darmowego demo produkowanej gry.
Takie działania mają zapewnić zwrócenie uwagi graczy na produkcje Emitenta. Ponadto Emitent wskazuje, że
na 31.12.2020 r. saldo środków pieniężnych Spółki wynosiło 1 807 857,59 zł, co zabezpiecza sytuację
finansową Spółki.
11. Ryzyko związane z działalnością wydawniczą
Spółka dla produkowanych przez siebie gier w wersji na PC pełni rolę wydawcy. Taka praktyka wiąże się z
koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów na działania marketingowe. Spółka wydała dotychczas
jedną grę pt. „Agony” oraz jej rozszerzenie „Agony Unrated”. Istnieje ryzyko, że działania promocyjne
przyszłych produkcji studia okażą się nieskuteczne, nie przyniosą odpowiedniego efektu czy też budżet na
marketing będzie zdecydowanie mniejszy od optymalnego w tym obszarze rynku gier.
Wystąpienie wskazanych czynników ryzyka może mieć istotny, negatywny wpływ na sprzedaż nowych gier,
sytuację finansową Spółki czy strategię rozwoju.
12. Ryzyko związane z utratą płynności finansowej
Na dzień 31.12.2020 r. Spółka posiadała środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w wysokości 1.807.857.59
PLN. Stan należności kształtował się na poziomie 810.997,70 PLN. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
wynosiły 233.335,63 PLN. Istnieje ryzyko, że nakłady potrzebne na ukończenie produkcji gier “Succubus”,
“Paranoid” oraz “Tormentor” będą przewyższały posiadane przez Spółkę środki. Taki stan rzeczy może
wymusić na Zarządzie Spółki konieczność podjęcia decyzji w zakresie modyfikacji harmonogramu premier.
Przesunięcie terminów premier nowych gier może zakłócić realizację strategicznych celów Emitenta i może
wpłynąć na pogorszenie przyszłej płynności finansowej, gdyż planowane przychody ze sprzedaży zostaną
przesunięte w czasie. Wskazane okoliczności mogą mieć istotny, negatywny wpływ na prowadzoną
działalność, sytuację finansową Spółki, osiągane wyniki, reputację czy perspektywy rozwoju.
13. Ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego do produkcji gier i utratą danych
Spółka prowadzi działalność z wykorzystaniem systemów informatycznych podłączonych do Internetu.
Istnieje ryzyko, że w przypadku poważnej awarii sprzętu, wykorzystywanego przez Spółkę, dojdzie do utraty
lub wycieku danych. Awarie lub błędy infrastruktury technicznej mogą spowodować przerwy w procesie
tworzenia gier i zakłócić bieżącą działalność Spółki. Wskazane czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ
na sytuację finansową Spółki, jej wizerunek oraz prowadzoną działalność.
14. Ryzyko związane z niezrealizowaniem strategii Emitenta
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent realizuje strategię działalności, opisaną w rozdziale IV.
Realizacja strategii zależy m.in. od poprawnej oceny sytuacji i otoczenia rynkowego w jakim działa Emitent,
umiejętności dostosowania się do tej sytuacji rynkowej oraz posiadania niezbędnych kompetencji i zasobów
finansowych. Nie można wykluczyć, że Emitent nie zrealizuje swoich celów strategicznych lub zrealizuje tylko
część tych celów, co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową i rozwój Emitenta. Dla ograniczenia
tego ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje efekty realizacji swojej strategii, celem wprowadzania
ewentualnych korekt i modyfikacji.
15. Ryzyko związane z brakiem promocji gry przez dystrybutorów
Na sprzedaż istotnie wpływają wyróżnienia gier na platformach sprzedażowych i promocja produktów przez
kluczowych dystrybutorów gier - w tym w szczególności na platformie Steam. Spółka ma niewielki wpływ na
przyznane przez dystrybutorów wyróżnienia. Istnieje zatem ryzyko braku wyróżnienia dla gier Spółki, co może
wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania tytułami Emitenta wśród graczy, a co za tym idzie, na spadek
sprzedaży określonego produktu. Ponadto Spółka posiada umowy z zewnętrznymi wydawcami na platformy
Playstation4, Xbox One oraz Nintendo Switch i VR. Istnieje ryzyko, że nie poczynią oni dostatecznych starań
mających jak najefektywniej wypromować produkt, w celu zwiększenia jego sprzedaży. Spółka zabezpieczyła
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się w tej kwestii pozwalając dystrybutorom partycypować w zysku ze sprzedaży portów przez nich
tworzonych.
16. Ryzyko produkcji podobnych tytułów do już istniejących
Z powodu dużej, globalnej produkcji gier wideo, istnieje ryzyko wystąpienia podobieństw do innej,
niezwiązanej z Emitentem produkcji. Może zdarzyć się to zarówno w przypadku fabuły, postaci, świata
przedstawionego jak i sposobu organizacji rozgrywki (gameplay). Taka sytuacja mogłaby skutkować
oskarżeniami Emitenta o nieuprawnione korzystanie z oryginalnych pomysłów innych twórców. Jednym z
możliwych skutków realizacji takiego ryzyka mogłyby być straty wizerunkowe, a w skrajnym przypadku proces
sądowy. Wśród sposobów na zmniejszenie prawdopodobieństwa przypadkowego podobieństwa do innej
produkcji jest monitorowanie rynku gier wideo oraz tworzenie produkcji opartych na możliwie najbardziej
oryginalnych rozwiązaniach.
17. Ryzyko związane z nielegalną dystrybucją
Gry komputerowe należą do produktów, które często są rozpowszechniane nielegalnie, bez zgody producenta
ani wydawcy, bezpośrednio np. za pośrednictwem Internetu. Takie nielegalne rozpowszechnianie pozbawia
uprawnionych dystrybutorów przychodów, a co za tym idzie, producenta gry. Gry dystrybuowane za
pośrednictwem platformy Steam posiadają zabezpieczenia antypirackie zapewniane przez operatora
platformy. W pozostałym zakresie Spółka nie stosuje jednak dodatkowych zabezpieczeń gier, ponieważ
obecnie stosowane metody są uciążliwe dla graczy - wymagają m.in. stałego połączenia z Internetem. Gry
nieposiadające takich zabezpieczeń są lepiej postrzegane przez odbiorców (graczy).
18. Ryzyko związane z jednoosobowym zarządem
Zarząd Emitenta tworzony jest przez jedną osobę, Tomasza Dutkiewicza. W związku z tym istnieje ryzyko
wystąpienia niedyspozycji tego organu, co może wpłynąć na opóźnienie procesów decyzyjnych. W przypadku
wystąpienia takiego ryzyka Emitent może oddelegować jednego z członków Rady Nadzorczej do pełnienia
funkcji zarządczych.
19. Ryzyko związane z pandemią COVID-19
Emitent wskazuje, że w związku z pandemią COVID-19 nie można wykluczyć ryzyka ograniczenia
zaangażowania części pracowników w prace deweloperskie, co może mieć negatywny wpływ na realizację
zaplanowanych przez Spółkę działań. Sytuacja pandemii COVID-19 i związane z nią ograniczenia mogą mieć
wpływ na długofalowy spadek efektywności prowadzonych działań. Emitent zaznacza, że wprowadził z
sukcesem model pracy zdalnej, a aktualnie pandemia nie ma wpływu na realizację bieżących prac Spółki. Do
tego stosuje on instrumenty zabezpieczające przed utratą danych przez pracowników, którzy pracują poza
biurem. Jednym z nich jest zapis w umowach między Spółką, a pracownikami, którzy w razie ewentualnej
utraty danych, są zobowiązani do bezpłatnego nadrobienia utraconej pracy we własnym zakresie.
20.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

21. Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym i koniunkturą gospodarczą
Z uwagi na charakter prowadzonego biznesu oraz międzynarodowej dystrybucji gier, działalność Emitenta
uzależniona jest od globalnej koniunktury gospodarczej oraz sytuacji materialnej osób fizycznych i
gospodarstw domowych. Najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne obrazujące sytuację podmiotów
rynkowych oraz gospodarstw domowych to m. in. wzrost wielkości PKB, wielkość inflacji, poziom nakładów
inwestycyjnych przedsiębiorstw, wielkość bezrobocia, wysokość stopy procentowej oraz wielkość dochodu
rozporządzalnego. Negatywne trendy gospodarcze oraz niekorzystne zmiany któregokolwiek z wymienionych
wskaźników mogą pociągnąć za sobą spadek popytu na produkty oferowane przez Emitenta, co w efekcie
może doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej Spółki.
22. Ryzyko walutowe
Emitent, korzystając z globalnych platform dystrybucji oraz zatrudniając zagraniczne zespoły do takich
czynności, jak tworzenie ścieżki dźwiękowej do gier, portów czy świadczenia usług marketingu, rozlicza się z
tymi podmiotami w walutach obcych. Siedziba Spółki znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w
kwestiach m.in. podatkowych, czy wynagrodzeń członków zespołu rozlicza się w walucie krajowej. Powoduje
to ryzyko, w którym negatywne zmiany kursowe mogą wpłynąć na obniżenie zysków w walucie obcej, w
stosunku do kosztów ponoszonych w polskich złotych. W 2020 r. łączne wpływy Emitenta w walucie obcej
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wyniosły 1.515.102,43 PLN, co stanowi 46,63% przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi. Łączna
wartość wydatków w walucie obcej to 1.230.097,19 PLN, co stanowi 52,82% kosztów. Ujemne różnice
kursowe mogą spowodować obniżenie przychodów ze sprzedaży oraz wzrost kosztów rozliczanych w walucie
obcej, co może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową oraz perspektywy
rozwoju. Spółka nie stosuje działań mających na celu zabezpieczenie przed wahaniami kursów walut.
23. Ryzyko zmian regulacji podatkowych
Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian.
Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może powodować ryzyko odmiennej ich interpretacji
przez Spółkę i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, organ skarbowy może nałożyć na
Spółkę karę finansową, która może mieć istotny, negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Ponadto organy
skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych. W przypadku przyjęcia przez
organy podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Emitenta
interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową
Spółki. Ryzyko związane z opodatkowaniem może wynikać ze zmian w wysokościach stawek podatkowych,
istotnych z punktu widzenia Emitenta, jednakże prawdopodobieństwo wystąpienia skokowych zmian można
ocenić jako niewielkie.
24. Ryzyko związane z konkurencją na rynku gier
Konkurencja na rynku gier komputerowych nie ogranicza się do granic jednego państwa. Podmioty
produkujące bądź dystrybuujące gry konkurują ze sobą o klientów z całego świata. Duża część podmiotów z
branży działa na rynku dłużej oraz dysponuje większym potencjałem produkcyjnym i promocyjnym niż
Emitent. Na rynku funkcjonuje bardzo duża grupa podmiotów zajmujących się tworzeniem gier, które trafiają
do tych samych kanałów dystrybucji, z których korzysta Spółka. Tak wymagająca konkurencja wymusza pracę
nad ciągłym podwyższaniem jakości produktów wypuszczanych w przyszłości. Może się to wiązać ze
zwiększonymi nakładami na działania marketingowe i PR (ang. public relations - relacje publiczne), a także z
szukaniem nowych nisz rynkowych i tematów gier, które mogłyby zaciekawić szeroką grupę odbiorców. Na
rynku ciągle pojawiają się nowe produkty, przez co istnieje ryzyko spadku zainteresowania określonymi
produktami Spółki na rzecz produktów konkurencji.
25. Ryzyko związane z postępem technologicznym oraz trendami w branży
Emitent koncentruje swoją działalność w branży, na którą duży wpływ mają nowe technologie i rozwiązania
informatyczne. Rynek gier wideo, będący rynkiem nowych technologii szybko się rozwija, co powoduje
konieczność ciągłego monitorowania przez Spółkę debiutujących nowych platform i pojawiających się
tendencji a w konsekwencji szybkiego dostosowywania się do wprowadzanych rozwiązań. Istnieje zatem
ryzyko niedostosowania się Spółki do zmieniających się warunków technologicznych, co może negatywnie
wpłynąć na działalność operacyjną i wyniki finansowe Spółki.
26. Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi podmiotów konkurencyjnych
Procesy konsolidacyjne zachodzące wśród podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Emitenta mogą
przyczynić się do wzmocnienia pozycji rynkowej tych podmiotów, co w efekcie doprowadzi do osłabienia
pozycji Emitenta na rynku krajowym i międzynarodowym. Taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na
działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta. Spółka minimalizuje to ryzyko poprzez skuteczną
egzekucję strategii marketingowej oraz zwiększanie nakładów marketingowych na kanały, które generują
najwyższą stopę zwrotu oraz posiadają największy potencjał pozyskiwania nowych, aktywnych użytkowników
serwisu.
27.

Czynniki ryzyka związane z akcjami

28. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta
W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania
w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery
skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na trudną do
przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie.
29. Ryzyko związane z różnicami w cenach emisyjnych i kursem odniesienia
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Cena akcji wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect oraz ceny po jakich
zawierane były transakcje sprzedaży na akcjach Spółki są zróżnicowane. Kurs odniesienia proponowany na
pierwszy dzień notowania akcji serii A wynosi 0,41 PLN dla akcji o cenie nominalnej 0,10 PLN. Po dokonaniu
połączenia akcji na podstawie Uchwały nr 11, podjętej przez ZWZA z dnia 16 marca 2021 roku (akt notarialny
Rep. A Nr 632/2021), w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji 0,10 PLN,
ustalona została wartość 0,50 PLN, proponowany kurs odniesienia wynosi 2,05 PLN.
Dnia 2 czerwca 2020 roku, na podstawie uchwały nr 5, Rep. A nr 4043/2020, Spółka pozyskała kapitał w
drodze emisji 45 udziałów o wartości nominalnej równej 200,00 PLN i cenie objęcia równej 50.000,00 PLN.
Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 103.000,00 PLN do kwoty 112.000,00 PLN, tj. o kwotę
9.000,00 PLN. Udziały zostały objęte za łączną kwotę 2.250.000,00 PLN, co implikuje cenę w przeliczeniu na
jedną akcję na poziomie 0,47 (po resplicie 2,33) PLN. Kurs odniesienia jest wynikiem przeliczenia ceny za
emitowany udział w czerwcu 2020 roku.
Transakcje na akcjach serii A były zawierane między 23 listopada 2020 roku (umowa warunkowa w wyniku
której nastąpiło przeniesienie praw udziałowych z akcji po przekształceniu w S.A.) a 12 kwietnia 2021 roku, w
przedziałach cenowych od 0,10 PLN do 0,67 PLN. Średnia cena transakcji w przeliczeniu na wszystkie akcje
będące przedmiotem obrotu w ramach transakcji dokonywanych bezpośrednio pomiędzy akcjonariuszami
wynosi 0,41 PLN dla akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN. Istnieje ryzyko, iż z uwagi na zakup akcji przez
akcjonariuszy po cenie niższej niż cena emisyjna, zdecydują się oni upłynnić akcje wraz z debiutem Spółki na
rynku NewConnect. W wyniku sprzedaży akcji ich kurs może spaść. Należy zauważyć, że 4 obecnych
akcjonariuszy, posiadających łącznie 8.034.375 (po scaleniu 1.606.875) akcji serii A (co stanowi 13,39%
ogólnej liczby akcji) zawarło umowy lock up, na mocy, których ich prawo do sprzedaży akcji po debiucie
zostało ograniczone czasowo.
30. Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect - kształtowanie się przyszłego
kursu akcji i płynności obrotu
Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i
sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny
akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można, wobec tego
zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej
cenie.
31. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w
Alternatywnym systemie obrotu
Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu
Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:
 na wniosek emitenta,
 jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
 jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić termin, do
którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek
emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu
upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) lub 3).
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót
instrumentami finansowymi na okres wynikający z właściwych przepisów lub określony w decyzji właściwego
organu.
Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu
informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym
systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem
wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z
podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie lub instrumencie finansowym z
naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować
poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.
Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
a. na wniosek emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w
związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
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b.

na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości
uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
c. jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
d. jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
e. wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
f. wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub
przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić
odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem
przekształcenia.
Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Regulaminu, Organizator
Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu w
alternatywnym systemie:
a. w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
o w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji
z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
o w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o
ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku
o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub
wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania,
b. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
c. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego
wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu
informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym
systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem
wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z
podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z
naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby
spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.
Zgodnie z § 17b Regulaminu ASO:
a. W przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego
współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym
do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może
zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu
ASO. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez
Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej
jednego roku od dnia jej zawarcia.
b. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu
wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, emitent zobowiązany jest do zawarcia
kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub
wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego
w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania
powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z
Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora
Alternatywnego Systemu.
c. W przypadku niezawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w
życie w terminie, o którym mowa w §17b ust. 1 albo w terminie 20 dni roboczych od dnia
rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2, Organizator
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli
przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie
odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może
wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12
ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio.
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Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako
organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie
instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie
obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obr ót określonymi
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia
prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w
tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od Giełdy
zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.
Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu
obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu.
Zgodnie z art. 78 ust. 3b Ustawy o obrocie Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, w przypadku, gdy po
jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego
systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub
naruszenia interesów inwestorów.
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji Nadzoru
Finansowego Giełda jako organizator alternatywnego systemu, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję
Nadzoru Finansowego instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny
prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego
w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.
Zgodnie z art. 78 ust. 4a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Giełda jako organizator
alternatywnego systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub
instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku, gdy instrumenty te
przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego
naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Giełda jako
organizator alternatywnego systemu informuje Komisję o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu
instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.
32. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu
kary upomnienia lub kary pieniężnej
Zgodnie § 17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
obowiązki określone w „Rozdziale V Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym
systemie” Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności obowiązki określone w § 15a i 15b
lub w § 17-17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego
naruszenia lub uchybienia:
a. upomnieć emitenta,
b. nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.
Zgodnie § 17c ust 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu,
podejmując decyzję o upomnieniu lub nałożeniu kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na
zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim
naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych
dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Zgodnie § 17c ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku, gdy emitent nie wykonuje
nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących
w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w
niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Organizator
Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną
nałożoną na podstawie § 17c ust. 1 nie może przekraczać 50.000 zł. Stosownie do § 17c ust 4 Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie § 17c ust. 3,
postanowienia § 17c ust. 2 stosuje się odpowiednio.
33. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar
administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków
wynikających z przepisów prawa
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W określonych sytuacjach na Emitenta mogą zostać nałożone sankcje administracyjne. W szczególności
Emitent jest potencjalnie narażony na poniższe sankcje.
Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent lub sprzedający ma obowiązek w ciągu 14 dni
licząc od dnia przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub od dnia
dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do
alternatywnego systemu obrotu, przekazać do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie związane z
zaistnieniem tych okoliczności. Zgodnie z art. 96 ust. 13 tej ustawy, jeśli emitent lub sprzedający nie dopełni
obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 5 tej Ustawy lub dopełni go nienależycie, może podlegać karze
administracyjnej, tj. karze pieniężnej do wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), nakładanej przez
KNF.
Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w
Rozporządzeniu MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami i
nadużyciami na rynku, podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami os ób
pełniących obowiązki zarządcze, listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób
prawnych, państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały
uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych:
a. w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych
rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania
zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest
euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,
b. w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych
rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ
zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w
walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r. oraz
c. w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie
członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2
lipca 2014 r.
W dniu 6 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której przepisy prawa polskiego
zostały dostosowane do przepisów Rozporządzenia MAR.
Stosownie do art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent lub sprzedający nie dopełnia
obowiązków wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z
Ustawy o ofercie, KNF może: - wydać decyzję o wykluczeniu, papierów wartościowych z obrotu na rynku
regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym
systemie albo - nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest
nakładana kara, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł albo - zastosować obie sankcje łącznie.
Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki,
o których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papier ów
wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo nałożyć karę pieniężną do wysokości
5.000.000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego wskazanego w ostatnim
zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeśli przekracza ona 5.000.000 zł albo zastosować obie
sankcje łącznie.
Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o
których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papier ów
wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są
wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów
wartościowych z obrotu w tym systemie albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty
stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł albo zastosować obie sankcje
łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez
emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której
mowa w tym przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści
lub unikniętej straty.
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie Komisja
może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać
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go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości.
Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w art. 96 ust. 1i
Ustawy o ofercie.
Stosownie do art. 174 Ustawy o obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o kt órym mowa w art. 19 ust. 11
Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na
rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł.
W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w
wyniku tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do
wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
Zgodnie z art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki
zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem przepisów
prawa, Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł.
Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną do
wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 145
600 zł. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez
emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym
przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej
straty.
Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent lub sprzedający nie wykonuje lub
nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 tej ustawy, KNF może nałożyć karę pieniężną do
wysokości 1.000.000 zł.
Zgodnie z art. 176c Ustawy o obrocie, w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR m.in. w
zakresie wskazanym w art. 176 Ustawy o obrocie, KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się
naruszenia, zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym
terminie działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być
stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji.
W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet
uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe
Emitenta
34. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Autoryzowanym Doradcą,
zawieszeniem prawa do wykonywania działalności Autoryzowanego Doradcy lub skreśleniem
Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców
Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku:
a. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 3 lat od dnia
pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, z wyłączeniem
rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a Regulaminu ASO,
b. zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,
c. skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy, o której mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu ASO.
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego
podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo
obrotu lub interes jego uczestników.
35. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku, lub
zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie
Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym
systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie
zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie
obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych
warunków animowania.
Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu
instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym
mowa w ust. 3 wskazanym powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych,
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ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż
prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu.
W przypadku, wskazanym powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do
spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za
konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.
Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku (i) rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku oraz (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora
Rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie
notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po
dniu (i) rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy z Animatorem Rynku, (ii) zawieszenia prawa do
wykonywania zadań Animatora Rynku - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o
zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym
określaniem kursu jednolitego.
Zgodnie z § 20 Regulaminu ASO Animator Rynku na podstawie umowy zawartej z Organizatorem
Alternatywnego Systemu zobowiązany jest do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalnoś ci
instrumentów finansowych na własny rachunek w alternatywnym systemie obrotu w celu wspomaganie
płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta, na zasadach określonych przez Organizatora
Alternatywnego Systemu. Organizator ASO może zawiesić prawo wykonywania przez dany podmiot zadań
Animatora Rynku, o ile nie wykonuje on ich zgodnie z przepisami obowiązującymi w alternatywnym systemie
obrotu lub umową, o której mowa powyżej.
Zgodnie z §9 ust. 10 Regulaminu ASO akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w
systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia
obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji – o ile
Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich
notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.
Zgodnie z §9 ust. 11 Regulaminu ASO akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect
Alert, notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do
wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu - o ile
Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z
dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.
Jak wskazuje § 9 ust. 9 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, w przypadku zawarcia nowej umowy z
Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów
finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z
dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z
Animatorem Rynku.
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36.
Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje
zawarte w Dokumencie Informacyjnym
1.

Emitent

Nazwa (firma):

Madmind Studio S.A.

Kraj:

Polska

Siedziba:

Bydgoszcz

Adres:

85-451 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229-

Numer KRS:

REGON:

0000881025
Sąd Rejonowy dla Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
363796740

NIP:

967-13-71-805

Poczta e-mail:

info@madmind-studio.com

Telefon:

793-148-865

Strona www:

http://www.madmind-studio.com/

Oznaczenie Sądu:

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

W imieniu Emitenta działają:
- Tomasz Dutkiewicz- Prezes Zarządu
Działając w imieniu Emitenta oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej
staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i
zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego
znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także, że opisuje on rzetelnie
czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.
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………………………………………………………………………
Tomasz Dutkiewicz- Prezes Zarządu
37.

Autoryzowany Doradca

Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych przekazanych przez Emitenta, brał udział
w sporządzaniu całego Dokumentu Informacyjnego.
W imieniu Autoryzowanego Doradcy działają:
 Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu.
Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony
zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1
marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według jego najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami
przekazanymi mu przez emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i
zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego
znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie
czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.
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38.
Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do
alternatywnego systemu obrotu
1.

Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z
wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z
instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

Akcje zwykłe na okaziciela serii A w liczbie 59.990.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset
dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk powstały na podstawie przekształcenia udziałów spółki Madmind spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością i zawiązania spółki Madmind S.A. Akt Zawiązania Spółki Akcyjnej pod firmą
Madmind Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2020 roku rep. A nr 3650/2020 (Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Wspólników) sporządził notariusz Klaudia Mazek i Natalia Pełny-Góralczyk, kancelaria
notarialna w Warszawie przy ulicy Senatorskiej nr. 24 lok. 3.
Kapitał zakładowy Emitenta po przekształceniu w spółkę akcyjną wynosił 5.999.000,00 (pięć milionów,
dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) zł i dzielił się na 59.990.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów
dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Na podstawie Uchwały nr 11, podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16 marca 2021 roku (akt
notarialny Rep. A Nr 632/2021) nastąpiło połączenie akcji spółki, w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej
wartości nominalnej akcji 0,10 zł, ustalona została wartość 0,50 zł. Ogólna liczba akcji została zmniejszona z
59 990 000 do 11 998 000. Do czasu sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego zmiana nie została
zarejestrowana przez sąd.
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
wprowadzane jest:
 59.990.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela
serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
Akcje serii A nie są uprzywilejowane. Akcje serii A nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń ani świadczeń
dodatkowych.
Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 01.02.2021 roku pod numerem 0000881025.
Uprz ywile j owan ie os obis t e akc j onarius z y
Statut Spółki nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy.
Uprz ywile j owan ie akcj i Emit e nt a
Akcje Emitenta serii A nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH.
Ogranicz e ni a umow ne
Na podstawie umowy o czasowym wyłączeniu zbywalności akcji, zawieranych w dniu 25 maja 2020 r., z 4
osobami fizycznymi, ograniczeniu zbywalności podlega 8.034.375 (po scaleniu 1.606.875) akcji serii A, co
stanowi 13,39% kapitału zakładowego i głosów na WZA. Znaczący udziałowiec - Tomasz Dutkiewicz, pełniący
funkcję Prezesa Zarządu podpisał umowę o tymczasowym wyłączeniu zbywalności 4.285.000 (po scaleniu 857
000) akcji serii A (co stanowi 7,14% udziału w kapitale zakładowym) na okres do 1 lutego 2022 r.
Krzysztof Nowak podpisał umowę o tymczasowym wyłączeniu zbywalności 1.606.875 (po scaleniu 321.375)
akcji serii A (co stanowi 2,68% udziału w kapitale zakładowym) na okres do 1 lutego 2022 r.
Daniel Witek podpisał umowę o tymczasowym wyłączeniu zbywalności 1.606.875 (po scaleniu 321.375) akcji
serii A (co stanowi 2,68% udziału w kapitale zakładowym) na okres do 1 lutego 2022 r.
Alan Barczak podpisał umowę o tymczasowym wyłączeniu zbywalności 535.625 (po scaleniu 107.125) akcji
serii A (co stanowi 0,89% udziału w kapitale zakładowym) na okres do 1 lutego 2022 r.
Na podstawie Uchwały nr 11, podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16 marca 2021 roku (akt
notarialny Rep. A Nr 632/2021) nastąpiło połączenie akcji spółki, w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej
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wartości nominalnej akcji 0,10 zł, ustalona została wartość 0,50 zł. Ogólna liczba akcji została zmniejszona z
59 990 000 do 11 998 000. Do czasu sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego zmiana nie została
zarejestrowana przez sąd.
Ogranicz e ni a wy n ikaj ące ze St at ut u Emit e nt a
Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta.
Ogranicz e ni a wy n ikaj ące z Us t awy o ofe rcie publ icz ne j
Po wprowadzeniu akcji na rynek NewConnect, Spółka stanie się spółką publiczną zgodnie z art. 4 pkt. 20
Ustawy o ofercie publicznej. Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające
określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ
określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i
zdarzeń.
W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%,
33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo posiadał co najmniej 5%,
10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku
zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90%
lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu
powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje także w przypadku zmiany
dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w
spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Obowiązek
zawiadamiania powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej
liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Do realizacji tych obowiązków podmiotowi został
wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym
dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.
W myśl art. 69a Ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który
osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:
1. zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
2. pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
Ustawa stwierdza także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również 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.
Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy
o ofercie publicznej. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z osiągnięciem
lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego
zamieszczenia informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów
w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu skutkuje
obowiązkiem niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez
akcjonariusza KNF oraz spółki o przedmiotowej zmianie.
Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje
zakazem wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej
obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia.
Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami
obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem
przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia
finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia
2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb
postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
w sprawie nadużyć na rynku
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W momencie, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Emitent będzie podlegać ograniczeniom określonym w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są
bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez
poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność
stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy
o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony
zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania przepisów
Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów
wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do:
1. instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;
2. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach
obrotu („MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się
o dopuszczenie do obrotu na MTF;
3. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach
obrotu („OTF”);
4. instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą
od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach lub mają na
nie wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.
Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:
1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub
3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych;
4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku.
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:
1. określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej,
dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub
większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości
publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych
lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;
2.

w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów
finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami
dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób
precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub
jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich
do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych
instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub
cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.
Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności,
które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można
zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe,
aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub
zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym
w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych
okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te
przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane
z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.
Nadto etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie
spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej.
Jednocześnie art. 7 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich
do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych,
instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje,
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których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy
podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie
informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i
wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej,
bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji
poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja
ta dotyczy, w przypadku, gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej,
również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje
poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana
osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:
1. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła
instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą lub nakłania tę osobę do takiego nabycia
lub zbycia; lub
2.

udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła
zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą lub nakłania
tę osobę do takiego anulowania lub zmiany.

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych
z racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania
udziałów w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu
lub obowiązków lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich os ób, które weszły w
posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub
powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma
zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu
decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji
poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:
1. ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury
wewnętrzne skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu
decyzję o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje ani
żadna inna osoba fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w
posiadaniu informacji poufnych; oraz
2. nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób
wpływu na osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty
finansowe, których dotyczą dane informacje.
Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji
poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:
1. jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje –
animatorem rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub
zbywanie instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób
uprawniony w normalnym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla
tego instrumentu finansowego; lub
2.

jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie
instrumentów finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego
zlecenia w sposób uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach
zatrudnienia, zawodu lub obowiązków tej osoby.
Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji
poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które
stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych
oraz:

1.
2.
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zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez
zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub
transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego,
które powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych.

Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi
informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała
informacje poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te
informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem, że
w momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje
poufne zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi.
Akapit ten nie ma jednak zastosowania do zwiększania posiadania.
Sam fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrument ów
finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania
informacji poufnych.
Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych
określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że
powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione.
Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce w ówczas, gdy
osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem
przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach
zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub
prawnej w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Dalsze
ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza
bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca
rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. Zgodnie
z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:
1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:
a. wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument
finansowy, lub co do ich ceny; lub
b.

2.

3.

4.

utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na
nienaturalnym lub sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca
zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja,
zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi
praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;
zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo
mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem
fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu;
rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu lub przy użyciu innych
środków, informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu
na instrument finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić
utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub
sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku, gdy osoba
rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były
fałszywe lub wprowadzające w błąd;
przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca
informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące
zachowania:
1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej
pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może
skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub
stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;
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2.

nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które
skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami
podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;
3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich
dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu
algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których
mowa powyżej poprzez:
a.1.1.a.
zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu
albo prawdopodobieństwo ich spowodowania;
a.1.1.b.
utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie
obrotu lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez
składanie zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub
a.1.1.c.
tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego
w błąd sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w
szczególności poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego
trendu;
1. wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych
lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio
na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym,
a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu,
bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w
sposób odpowiedni i skuteczny
Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie
fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu oraz niewyczerpujący wykaz
okoliczności wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. Jeżeli osoba, o której mowa w art.
12 Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym
również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na
rachunek tej osoby prawnej.
Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej
informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej
wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej
pięciu lat.
Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej
informacji poufnych, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:
1. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta
lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji;
2. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii
publicznej;
3. emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich
informacji.
W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest
zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność
opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem
spełnienia powyższych warunków.
Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana,
emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.
Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą
w art. 3 ust. 1 ppkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą
w art. 3 ust. 1 ppkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich
własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów
pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się
niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do
każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku
kalendarzowego. Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji
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wszystkich transakcji. Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6
Rozporządzenia MAR. Obowiązek powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7
Rozporządzenia MAR.
Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może
dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio,
dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta lub instrumentów pochodnych lub innych związanych
z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem
śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma
obowiązek podać do wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki
zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu
zamkniętego stosując przepisy określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR.
Obowiąz ki i odpowie dz i alnoś ć z wi ąza ne z nabywan ie m ak cj i wynik aj ące z Ust awy o
ochron ie kon kur e ncj i i kons ume nt ów
W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar
koncentracji, w przypadku, gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w
koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR
(1.000.000.000 euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia
takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do
których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość euro podlega przeliczeniu
na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku
kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.
Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy
zamiaru:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub
części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo
częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat
obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
równowartość 10.000.000 euro.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów):
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
równowartości 10.000.000 euro,
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu
ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na
własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod
warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do
dywidendy, lub
a) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,
1) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
3) 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,
4) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
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Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:
1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów,
2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów,
3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy
w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art.
13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch
przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.
W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w
sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 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 (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów).
Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja na
rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej
na rynku.
Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może
zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia
określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:
1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez
zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego
lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,
3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji
tych warunków.
Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania
koncentracja nie została dokonana.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę
pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym
rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego
zgody.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze
decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli,
choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze
decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w
wykonaniu m.in. decyzji wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą
funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku
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przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w
szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie
koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin
jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających
kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują
wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W
przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji,
dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH.
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek
uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do
sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu
poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w
szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
R oz porzą dz e nie R ady Ws p ó lnot Europe j s kich dot ycz ące k ont roli ko nce nt racj i
pr z e ds ię bior s t w
W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków
wynikających także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji).
Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i
powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.
Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których
dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego
rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed
ich ostatecznym dokonaniem, a po:
1) zawarciu odpowiedniej umowy,
2) ogłoszeniu publicznej oferty lub
3) 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,
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:
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
2.500 mln euro,
2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,
3) 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
4) 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.
Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:
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1) 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,
2) 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.
Ogranicz e ni a wy n ikaj ące z Us t awy o Kont roli N ie kt óry ch I nwe st ycj i
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 117 z
późn. zm.) wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze dokonania transakcji, co do
której organ ten może wyrazić sprzeciw. Zgodnie z art. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ustawa ta reguluje
zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:
1. udziałów albo akcji,
2. ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji
spółki osobowej,
3. przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego
uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie.
Zgodnie z brzmieniem art. 12d ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie na
gruncie tej ustawy są m.in. spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z art. 12c ust.
1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. w przepisach
dotyczących m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym uczestnictwie, rozumie się przez to sytuację
umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez:
a) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów albo (ii) posiadanie
udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości wszystkich
wkładów wniesionych do tej spółki lub
b) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%.
Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu
podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną przez:
a) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub
b) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot.
Z kolei zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osią gnięcie znaczącego
uczestnictwa rozumie się:
(i)
uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 w podmiocie objętym ochroną
przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo
akcji, lub
(ii)
osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie
stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub
udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu
do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub
praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub
(iii)
nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części.
Dodatkowo, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia pośredniego. Stosownie do
art. 12c ust. 6 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez takie nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo
nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy:
a) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad
takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień
zawartych z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego podmiotu,
b) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji
nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego
funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo
innej formy jego ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia,
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c) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad
takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach
wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
d) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji
nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której
przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu bądź innych uprawnień do udziałów,
akcji albo innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych praw udziałowych podmiotu
objętego ochroną,
e) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną
jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z
którym inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną,
bądź choćby nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa
głosu bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą
w Rzeczypospolitej Polskiej,
f) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad
takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego
porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji lub składników
majątku podmiotu objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku
przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia następczego. Stosownie do art.
12c ust. 8 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie
dominacji rozumie się również przypadki, gdy podmiot nabędzie lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo
nabędzie dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20% albo
40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu
objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w
odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, w wyniku:
a) umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych tego
podmiotu,
b) podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem,
c) zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji,
udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących poszczeg ólnym
wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu.
Zgodnie z art. 12f ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące
uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli uprzednie
zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie
z art. 12f ust. 2-4 Ustawy o Kontroli Inwestycji.
Zawiadomienia dokonuje się co do zasady przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do
nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej
czynności prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego
uczestnictwa albo nabycia dominacji. Ponadto, w przypadku, gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego
uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania
innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem
ostatniej czynności prawnej prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia
dominacji, natomiast jeśli co najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, zawiadomienie składają
wszystkie strony porozumienia łącznie. Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub
osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w tym także w
przypadku nabycia pośredniego lub następczego, jeżeli:
(i)
podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w
zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany
podmiot nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organu kontroli lub
(ii)
podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w
terminie wyznaczonym przez organ kontroli lub
(iii)
w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji
istnieje przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa
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(iv)

(v)

publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - przy
uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art.
4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, lub
brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego - w
przypadku osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia
poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku
podmiotów innych niż osoby fizyczne, lub
nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny
wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej.

Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane:
(i)
bez złożenia zawiadomienia albo
(ii)
pomimo wydania decyzji o sprzeciwie,
jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj.
stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób
niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie
objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności
podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo.
39. 1.2. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem
wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających
datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nie przeprowadzano subskrypcji instrumentów finansowych.
Jednakże, dnia 2 czerwca 2020 roku, na podstawie uchwały nr 5, Rep. A nr 4043/2020, Spółka pozyskała
kapitał w drodze emisji 45 udziałów o wartości nominalnej równej 200,00 PLN i cenie objęcia równej
50.000,00 PLN. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 103.000,00 PLN do kwoty 112.000,00
PLN, tj. o kwotę 9.000,00 PLN. Udziały zostały objęte za łączną kwotę 2.250.000,00 PLN, co implikuje cenę w
przeliczeniu na jedną akcję na poziomie 0,47 (po resplicie 2,33) PLN.
W dniach 2.06.2020 r. i 14.05.2020 r. miały miejsce trzy transakcje na 23 udziałach na łączną kwotę
960.000,00 PLN. Średnia cena transakcji na udziałach wyniosła 41.739,13 PLN (tj. 0,39 PLN przy cenie
nominalnej akcji spółki przekształconej równej 0,10 PLN i 1,95 PLN przy cenie nominalnej akcji równej 0,50
PLN)
Akcje zwykłe na okaziciela serii A w liczbie 59.990.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset
dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk powstały na podstawie przekształcenia udziałów spółki Madmind Studio spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością i zawiązania spółki Madmind Studio S.A. na podstawie Aktu Zawiązania
Spółki Akcyjnej pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2020 roku r ep. A nr 3650/2020.
Cena nominalna akcji została ustalona na poziomie 0,10 PLN.
Na podstawie Uchwały nr 11, podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16 marca 2021 roku (akt
notarialny Rep. A Nr 632/2021) nastąpiło połączenie akcji spółki, w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej
wartości nominalnej akcji 0,10 zł, ustalona została wartość 0,50 zł. Ogólna liczba akcji została zmniejszona z
59 990 000 do 11 998 000. Do czasu sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego zmiana nie została
zarejestrowana przez sąd.
Transakcje na akcjach serii A przeprowadzone w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego
dokumentu.
Sprzedający

Kupujący

Data
transakcji

Aleksy Uchański

Osoba fizyczna

1.02.2021 r.

Wartość
nominalna za
akcję (PLN)
0,10

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

03.02.2021 r.

0,10

Cena nabycia
(PLN)

Wolumen

wartość
(PLN)

0,67

299 950

200 000,00

0,47

107 125

50 348,75
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Osoba prawna

Osoba fizyczna

10.02.2021 r.

0,10

0,52

107 125

55 705,00

PlayWay S.A.

Osoba fizyczna

10.02.2021 r.

0,10

0,47

857 000

400 000,00

PlayWay S.A.

Osoba fizyczna

10.02.2021 r.

0,10

0,47

214 250

100 000,00

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

18.03.2021 r.

0,10

0,50

500

250,00

PlayWay S.A.

Osoba fizyczna

12.04.2021 r.

0,10

0,10
Suma

Średnia cena w przeliczeniu na akcje o cenie nominalnej 0,10 PLN
Średnia cena w przeliczeniu na akcje o cenie nominalnej 0,50 PLN (po resplicie)

500 000

50 000,00

2 085 950

856 303,75
0,41
2,05
Źródło: Emitent

Dnia 23 listopada 2020 roku, Aleksy Uchański, który jest członkiem Rady Nadzorczej PlayWay S.A., dla której
Madmind Studio S.A. jest spółką zależną, zawarł warunkową umowę sprzedaży 299.950 akcji (po resplicie
59.990 akcji), po 0,67 zł każda, po łącznej, zaokrąglonej cenie 200.000,00 zł, na rzecz osoby fizycznej,
niepowiązanej z Emitentem. Transakcja miała charakter umowy warunkowej, w wyniku której kupującemu
przysługiwało prawo nabycia 299.950 akcji (liczba nie uwzględnia resplitu) pod następującymi warunkami:
i)
Podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Uchwały o przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną
oraz niepodjęcia przez sprzedawcę działań, w wyniku których utraciłby status akcjonariusza lub
Wspólnika Spółki,
ii)
Zarejestrowania spółki akcyjnej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Transakcja miała miejsce w terminie do 3 dni od daty rejestracji w KRS, tj. od dnia 1 lutego 2021 r. i została
opłacona przelewem na rachunek bankowy sprzedającego.
Dnia 3 lutego 2021 roku, osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem, dokonała sprzedaży 107.125 akcji (po
resplicie 21.425 akcji), po 0,47 zł każda, tj. za łączną cenę 50.348,75 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej
z Emitentem. Transakcja została opłacona przelewem na rachunek bankowy sprzedającego.
Dnia 10 lutego 2021 roku, PlayWay S.A., będąca większościowym akcjonariuszem Emitenta, dokonała
sprzedaży 107.125 akcji (po resplicie 21.425 akcji), po 0,52 zł każda, tj. za łączną cenę 55.705,00 zł, na rzecz
osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. Transakcja została opłacona przelewem na rachunek bankowy
sprzedającego.
Dnia 20 lipca 2020 roku, PlayWay S.A., będąca większościowym akcjonariuszem Emitenta, podpisał umowę
przedwstępną, w której zobowiązuje się do sprzedaży 8 udziałów, po 50.000,00 zł każdy, tj. za łączną cenę
400.000,00 zł, na rzecz osoby fizycznej, niepowiązanej z Emitentem w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku.
Na tej podstawie dnia 10 lutego 2021 roku, PlayWay S.A., będąca większościowym akcjonariuszem Emitenta,
dokonała sprzedaży 857.000 akcji (po resplicie 171.400 akcji), po 0,47 zł każda, tj. za łączną, zaokrągloną cenę
400.000,00 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. Transakcja została opłacona przelewem
na rachunek bankowy sprzedającego.
Dnia 10 lutego 2021 roku, PlayWay S.A., będąca większościowym akcjonariuszem Emitenta, dokonała
sprzedaży 214.250 akcji (po resplicie 42.850 akcji), po 0,47 zł każda, tj. za łączną, zaokrąglonej cenę
100.000,00 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. Transakcja została opłacona przelewem
na rachunek bankowy sprzedającego.
Dnia 18 marca 2021 roku, osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem, dokonała sprzedaży 500 akcji (po
resplicie 100 akcji), po 0,50 zł każda, tj. za łączną cenę 250,00 zł, na rzecz osoby fizycznej, niepowiązanej z
Emitentem. Transakcja została opłacona przelewem na rachunek bankowy sprzedającego.
Dnia 12 kwietnia 2021 roku, PlayWay S.A., będąca większościowym akcjonariuszem Emitenta, dokonała
sprzedaży 500 000 akcji (po resplicie 100.000 akcji), po 0,10 zł każda, tj. za łączną cenę 50.000,00 zł, na rzecz
osoby fizycznej, niepowiązanej z Emitentem. Transakcja została opłacona przelewem na rachunek bankowy
sprzedającego.
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40.
Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu
lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy
podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści

Akcje zwykłe na okaziciela serii A w liczbie 59.990.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset
dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk powstały na podstawie przekształcenia udziałów spółki Madmind Studio spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością i zawiązania spółki Madmind Studio S.A. na podstawie Aktu Zawiązania
Spółki Akcyjnej pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2020 roku r ep. A nr 3650/2020.
Cena nominalna akcji została ustalona na poziomie 0,10 PLN. Akcje serii A Spółki zostały zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 1 lutego 2021 roku.
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Dnia 17 lutego 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Madmind Studio Spółka Akcyjna podjęło uchwałę
nr 3 w sprawie ubiegania się o dematerializację oraz wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. Akt notarialny Rep. A nr 350/2021 sporządziła Natalia Pełny-Góralczyk, notariusz w
Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Senatorskiej numer 24 lokal 3.
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Dnia 16 marca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Madmind Studio Spółka Akcyjna podjęło uchwałę nr
11 w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Akt notarialny Rep. A nr 632/2021
sporządziła Klaudia Mazek, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy
Senatorskiej numer 24 lokal 3. Połączenie akcji nie zostało jeszcze zarejestrowane w KRS.
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41. 2.1. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za
wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia
Akcje zwykłe na okaziciela serii A w liczbie 59.990.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset
dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk powstały na podstawie przekształcenia udziałów spółki Madmind Studio spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością i zawiązania spółki Madmind Studio S.A na podstawie Aktu Zawiązania
Spółki Akcyjnej pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2020 roku rep. A nr 3650/2020 w
sp. z o.o., zostały objęte za gotówkę.
42.

Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony był do podziału za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Walne Zgromadzenie. Na podstawie uchwały nr 3, Rep. A
nr 632/2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że zysk Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31
grudnia 2020 r. zostanie podzielony w następujący sposób: 8% zysku przeznaczone na kapitał zapasowy, a
pozostała część jako rezerwa i środki na działalność bieżącą Spółki.
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43.

Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji

Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą:
- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Statut Spółki nie
przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu
głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w
drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.
- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) (art. 433 Kodeksu spółek
handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do
liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez
Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na
akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne
Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w
całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych
głosów,
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej
wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji, bądź sposób jej
ustalenia.
- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek
handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku
Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został
przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty
akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego
akcjonariusza w dniu dywidendy. Zgodnie z art. 348 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala
dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od
dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie
określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia
uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego
zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda
jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza
się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada
nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić
niezwłocznie po dniu dywidendy.
Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej.
44. 4.1. Uprawnienia o charakterze korporacyjnym
Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników
(akcjonariuszy) kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach Spółek
czy też z posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o
charakterze majątkowym i korporacyjnym.
Emitent wskazuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych
(Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi), rozszerzająca uprawnienia akcjonariuszy, w szczególności zmieniająca zasady
udziału w Walnych Zgromadzeniach.
Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:
a) prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu
spółek handlowych), prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i
sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego
rewidenta (art. 395 Kodeksu spółek handlowych),
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b) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20
część kapitału zakładowego: na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze
reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania
NWZ Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej
wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta.
Stosownie do art. 400 § 3 KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia
żądania Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu Spółki do
złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy występujących z żądaniem
zwołania Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie, Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę
kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
c) prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH). Akcjonariusz lub
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie
powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym
terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie
akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
 akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na
stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,
akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 6 KSH).
 prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 1 Kodeksu spółek handlowych). Z przepisów KSH
wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na
stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie
z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI. Ogłoszenie
powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia. Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami
Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla
uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw
tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu
dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną
złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą
odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na
terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu
wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed
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upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze
zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej
Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot
prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie
wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez
podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą
sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów
wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki
publicznej. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej
wykaz, o którym mowa powyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później
niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić
akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem
zakończenia Walnego Zgromadzenia. Statut może dopuszczać udział w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez
pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza
Spółki powinno być udzielone na piśmie nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym
bezpieczny podpis elektroniczny nie jest wymagany,
prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu
listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania
nieodpłatnie listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych),
prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego
Zgromadzenia (art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych); żądanie takie należy złożyć do Zarządu
Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez
Walnym Zgromadzeniem,
prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia
(art. 410 Kodeksu spółek handlowych); Stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą
spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które
każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest
podpisać listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek
akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona
przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo
wyboru jednego członka komisji,
prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli Statut Emitenta
lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną
dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do
podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania
Spółki,
prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art.
385 § 3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą
kapitału zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze
głosowania oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część
akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu
przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego
członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.
Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną
zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą
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wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady
Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgłoszenia przez
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o
dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia
Statutu przewidujące inny sposób powoływania Rady Nadzorczej nie mają zastosowania w
odniesieniu do takiego wybory Rady Nadzorczej,
 prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),
 prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi
obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze
wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek
handlowych); w takich przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o
uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem
uprawniony jest akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie
niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu,
jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia
uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424
§ 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale,
nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne
Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu
rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał
możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania
rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,
 prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych), przysługuje
akcjonariuszom uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej
powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały
Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez
Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu
rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał
możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania
rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,
 prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji
dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad
Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany do
udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd
powinien odmówić udzielenia informacji, gdy:
 mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązana, albo Spółce lub spółdzielni
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub
organizacyjnych przedsiębiorstwa, lub
 mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej
lub administracyjnej,
Ponadto zgodnie z art. 428 § 3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi
Spółki żądanej przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia
Walnego Zgromadzenia. Przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH dotyczących odmowy
udzielenia informacji, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Emitenta poza Walnym
Zgromadzeniem. Informacje podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i
osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach
przekładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że materiały mogą nie obejmować
informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia,
 prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o
których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych)
lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza
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Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 2
Kodeksu spółek handlowych), wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od
zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych
informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki
do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem,
 prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),
 prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem
Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych).
Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także
prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będąca również akcjonariuszem
Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności, w rozumieniu art. 4 § 1
pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także
akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej,
może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie
posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi
osobami.
45. 4.2. Uprawnienia o charakterze majątkowym
Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:
- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek
handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku
Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został
przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty
akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego
akcjonariusza w dniu dywidendy. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień
przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o
podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy,
dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała
walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie
określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech
miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą
terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.
Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z
art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz
o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie
sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym
Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do
końca czerwca.
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących.
Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w
szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym
samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej.
Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących
kwestię odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i
regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru
dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych.
Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w
sprawie ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu dywidendy” zgodnie
z określeniem zawartym w przepisach Kodeksu spółek handlowych) oraz o terminie wypłaty
dywidendy (§106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin
wypłaty należy uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 106 pkt. 2 Szczegółowych Zasad Działania
KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy.

-

-
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Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki
publicznej następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez
Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez
KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środk ów
otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na
poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy).
Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie.
Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe
rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych.
Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla
posiadaczy akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi mogą, pod
warunkiem przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o
unikaniu podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta
podatku od dywidendy.
Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na
terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną),
podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego
przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez
Polskę z krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca
siedziby lub zarządu akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej.
Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego
(z zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego
urzędu skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie
zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod
warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub
miejsca siedziby zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem
rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć
ustaleniu przez płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej
umowie międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie
postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które
przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i
zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.
prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu spółek
handlowych: w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do
liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez
Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na
akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne
Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w
całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych
głosów,
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej
wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej
ustalenia.
prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463 § 1 KSH, o ile inaczej
nie uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, likwidatorami
spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość
wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki o uzupełnienie liczby
likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH),
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prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu
spółek handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy
bieżące Spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na Spółce i upłynnić
majątek Spółki, o czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli Spółki może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku Spółki
pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy
Spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy Spółki.
Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i
wartość posiadanych przez niego akcji.
prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki publicznej,
na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów
wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych,
prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).

Ustawa o ofercie publicznej i Ustawa o obrocie
Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień
inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które
może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zasadami
określonymi w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. W takich przypadkach akcjonariuszom
posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje roszczenie o wydanie dokumentu akcji.
Zyskują oni natomiast (zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu spółek handlowych) uprawnienie do uzyskania
imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych. Natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują akcjonariusze posiadający akcje
Emitenta, które nie zostały zdematerializowane.
Należy dodać, że do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art.
4063 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przepis art. 10 ust. 2 Ustawy o
obrocie stosuje się odpowiednio.
W art. 84 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym
przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o
podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem
Spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej
Ustawy, wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o
wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego
podmiotu jako rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały.
46.

Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości

Zamiarem Zarządu Emitenta jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy z zysku za lata 2020-2022.
Ostateczną decyzję o podziale zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie
później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego
zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia
powzięcia uchwały o podziale zysku.
Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego
zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę
nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.
Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy
powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.
Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku
obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe
za poprzedni rok wykazuje zysk.
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47.
Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem
instrumentami finansowymi objętymi dokumentem, w tym wskazanie płatnika podatku

48. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy
Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek
uiszczenia podatku dochodowego (w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z
tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty,
które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa
powyżej - stawka podatku jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu
opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej.
Po dat ek o d d oc h od ó w z t ytu łu d ywid en d i in n yc h u dz iałó w w z yskac h Em it en ta o d o s ób
p ra wn yc h
Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat
należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w
dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku
przekazywane są przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w kt órym pobrano
podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości
swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% udziałów (akcji) w kapitale
spółki, o której mowa w pkt 1. Po 31 grudnia 2008 r. wystarczający do zastosowania zwolnienia
będzie udział 10%,
4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych jest:
a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.
Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz
inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której
mowa powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania
udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z
tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania
udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o
której mowa powyżej w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od
dochodów (przychodów) z dywidend w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia
po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.
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Po dat ek o d d oc h od ó w z t ytu łu d ywid en d i in n yc h u dz iałó w w z yskac h Em it en ta o d o s ób
fiz yc z nyc h
Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
na rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest jako płatnik pobierać w dniu dokonania
wypłaty, zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro
maklerskie na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu
pobrania podatku. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
49. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji
Po dat ek d o c h odo wy o d d oc h od ów u z yskiwan yc h p rz ez oso b y p rawn e
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj.
kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie
lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na
zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje,
zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji
podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania
na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od
początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu
osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust.
6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej,
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma
zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu
zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez
właściwy organ administracji podatkowej.
Po dat ek d o c h odo wy o d d oc h od ów u z yskiwan yc h p rz ez oso b y fiz yc z n e
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z
odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19
proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od
przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów
finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej (art. 30b ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od os ób
fizycznych
). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami
opodatkowanymi na zasadach ogólnych.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust.
1 pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów
wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o publicznym obrocie papierami
wartościowymi, 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 w spółkach
mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22
ust. 1f pkt. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt. 38,

Dokument Informacyjny Madmind Studio S.A.
różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na
podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.

-

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o kt órym mowa w art.
45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku
podatkowym m.in. 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 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 podatku dochodowym od osób fizycznych).
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma
zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu
zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez
właściwy organ administracji podatkowej.
50. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od
czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
a) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - w
rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.2).
Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww.
warunków, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni
od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć
deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o
podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupując
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Dane o Emitencie

Podstawowe dane o Emitencie

52. Dane teleadresowe

Nazwa (firma):

Madmind Studio S.A.
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Kraj:

Polska

Siedziba:

Bydgoszcz

Adres:

85-451 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229

Numer KRS:

REGON:

0000881025
Sąd Rejonowy dla Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
363796740

NIP:

967-13-71-805

Poczta e-mail:

info@madmind-studio.com

Telefon:

793-148-865

Strona www

http://www.madmind-studio.com/

Oznaczenie Sądu:

53. Wskazanie czasu trwania Emitenta
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.
54. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent
Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek
Handlowych.
Emitent został zawiązany umową spółki w formie aktu notarialnego z dnia 02.02.2016 roku (Repertorium A
372/2016) jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Madmind Studio spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy Emitenta w chwili utworzenia wynosił 5.000,00 zł i dzielił się na 25
(dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej po 200,00 zł każdy. Spółka została wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000603959 w dniu 24.02.2016 roku na podstawie postanowienia
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Przekształcenie Madmind Studio sp. z o.o. w Madmind Studio spółka akcyjna nastąpiło na podstawie uchwały
nr 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Madmind Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
dnia 18 grudnia 2020 r., w przedmiocie przekształcenia spółki Madmind Studio sp. z o.o. w Madmind Studio
S.A. (akt notarialny Rep. A Nr 3650/2020). Przekształcenie Madmind Studio spółka akcyjna zostało wpisane do
rejestru przedsiębiorców KRS na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydziału
Gospodarczego KRS z dnia 01.02.2021 r. pod numerem KRS 0000881025. Kapitał zakładowy Emitenta po
przekształceniu w spółkę akcyjną wynosił 5.999.000,00 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy) zł i dzielił się na 59.990.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Na podstawie uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 16 marca 2021 roku (akt notarialny
Rep. A Nr 632/2021), nastąpiło połączenie akcji Emitenta poprzez zwiększenie wartości nominalnej 1 akcji. W
wyniku połączenia 5 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł scalono w 1 akcje o wartości nominalnej 0,50 zł.
Ogólna liczba akcji uległa zmniejszeniu z 59.990.000 do 11.998.000. W związku z połączniem akcji nie
nastąpiła zmiana kapitału zakładowego Emitenta.
Do czasu sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego zmiana nie została zarejestrowana przez sąd.
55. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z podaniem
daty dokonania tego wpisu, a w przypadku, gdy emitent jest podmiotem, którego utworzenie
wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je
wydał
Madmind Studio Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS postanowieniem Sądu
Rejonowego w Bydgoszczy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 01.02.2021 r. pod numerem
0000881025.
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56. Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji
lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia,
licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał
Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga zezwolenia, licencji lub zgody.
57.

Krótki opis historii Emitenta

Emitent rozpoczął działalność operacyjną w branży gier wideo w 2016 roku. Stanowisko Prezesa Zarządu
Spółki objął Tomasz Dutkiewicz, który zajmuje to stanowisko na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu.
Najważniejsze wydarzenia z historii Spółki zostały zaprezentowane w tabeli poniżej:

Rok

Wydarzenie

26 stycznia 2016 roku - Podpisanie umowy inwestycyjnej z PlayWay S.A., w celu powołania
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, regulującej takie kwestie, jak udziały wspólników czy
cel, którym było stworzenie gry Agony.
2 lutego 2016 roku - Założenie Spółki Madmind Studio Sp. z o.o. na podstawie aktu
notarialnego z dnia 2 lutego 2016 r., Rep. A Nr 372/2016 z kapitałem zakładowym w wartości
5 tys. PLN dzielonym na 25 udziałów. Na podstawie umowy inwestycyjnej z dnia 2 lutego 2016
r. inwestor, tj. PlayWay S.A. zobowiązuje się udzielić pomocy Spółce Madmind Studio w
marketingu oraz dystrybucji gry Agony.

20
16

7 czerwca 2016 roku - Na mocy uchwały nr 1, Rep. A nr. 4019/2016, nastąpiło podwyższenie
kapitału zakładowego z kwoty 5 tys. PLN do kwoty 20 tys. PLN, poprzez ustanowienie 75
nowych udziałów o wartości nominalnej 200,00 PLN. Aktem Notarialnym Rep. A nr
4049/2016, Spółka PlayWay S.A. reprezentowana przez Krzysztofa Kostowskiego przystąpiła
do Spółki Madmind Studio Sp. z o.o. poprzez objęcie 75 nowych udziałów. Na objęcie
udziałów wspólnik wniósł 1.170 tys. PLN, a nadwyżka wartości wniesionego wkładu nad
wartość nominalną zastała przekazana na kapitał zapasowy.
15 sierpnia 2016 roku - Przeniesienie majątkowych praw autorskich wraz z modułami gry
Agony ze spółki PlayWay S.A. na Madmind Studio Sp. z o. o. za wynagrodzeniem w kwocie
403.980,09 PLN netto. Rozpoczęcie prac nad grą Agony.
Październik 2016 roku – Przeprowadzenie kampanii na portalu Kickstarter, której celem było
zebranie środków na produkcję gry Agony w kwocie 66.666 USD. Zbiórka zakończona została
po 40 dniach – 10 grudnia 2016 roku, gdy Spółka pozyskała kwotę 182.000 USD.

20
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13 września 2017 roku - Zaciągnięcie pożyczki u PlayWay S.A., w wysokości 550.000 PLN do
dnia 31 października 2018 roku. Pożyczka została spłacona.
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24 lipca 2017 roku - Zaciągnięcie pożyczki u PlayWay S.A., w wysokości 250.000 PLN do dnia
20 lipca 2018 roku. Pożyczka została spłacona.
Na podstawie umowy z dnia 25 maja 2017 roku zawartej pomiędzy PlayWay S.A. a Koch
Media GmbH (“Ravenscourt”), który pełni funkcję wydawcy gry Agony w wersji na konsole
Xbox One oraz PlayStation 4, Koch Media GmbH zobowiązuje się wypłacać Spółce PlayWay
S.A. 62% przychodów netto za każdy sprzedany egzemplarz gry w drodze dystrybucji fizycznej
oraz 70% przychodów netto (pomniejszonych o prowizje platform dystrybucyjnych w
wysokości 30% przychodów ze sprzedaży) za każdy sprzedany egzemplarz gry w drodze
dystrybucji cyfrowej. Następnie na podstawie umowy licencyjnej z dnia 18 marca 2018 roku,
PlayWay S.A. zobowiązuje się wypłacać Madmind Studio S.A. 99% otrzymanej kwoty od Koch
Media GmbH w rozliczeniu nie częstszym niż co miesiąc.
9 października 2017 roku - Podpisanie umowy o stworzenie portu gry Agony na PlayStation 4
oraz Xbox One z Abstraction Games B.V., które zostały wydane w 2018 roku, za które Spółka
była zobowiązana zapłacić 125.000 euro.
Październik 2017 rok - zaciągnięcie pożyczek u PlayWay S.A., w łącznej wysokości 250.000
euro. Pożyczki zostały spłacone.

19 lutego 2018 roku - Zaciągnięcie pożyczki u PlayWay S.A., w wysokości 500.000 PLN do dnia
31 października 2018 roku. Pożyczka została spłacona.
7 maja 2018 roku - Zaciągnięcie pożyczki u PlayWay S.A., w wysokości 400.000 PLN do dnia 31
października 2018 roku. Pożyczka została spłacona.
18 marca 2018 roku - Podpisanie ze spółką PlayWay S.A. umowy na dystrybucję gry
komputerowej Agony w wersji na PC oraz konsole Xbox One i PlayStation 4. Wydawca gry w
wersji na PC, tj. PlayWay S.A. zobowiązuje się wypłacać Madmind Studio S.A. 99% przychodów
netto (pomniejszonych o prowizje platform dystrybucyjnych w wysokości 30%) w rozliczeniu
nie częstszym niż co miesiąc. Ostatecznie Spółka Madmind Studio S.A. samodzielnie wydała
grę Agony w wersji na PC.
20
18

29 maja 2018 roku - Wydanie gry Agony na platformy PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.
Rozpoczęcie prac nad grą Paranoid.
31 lipca 2018 roku - Podpisanie umowy z UF Games S.A. o stworzenie i wydanie portu gry
Agony na Nintendo Switch. Emitent udzielił wykonawcy wyłącznej licencji na okres 4 lat od
daty zawarcia umowy. UF Games S.A. powierzył wykonanie usług wydawniczych spółce
Forever Entertainment S.A. Madmind Studio S.A. przysługuje prawo do 30% przychodów
netto z tytułu sprzedaży tytułu (pomniejszonych o prowizję platformy dystrybucyjnej w
wysokości 30% przychodów ze sprzedaży). Rozliczenie następuje w okresach miesięcznych.
30 października 2018 roku - Wydanie gry Agony Unrated na PC.
Rozpoczęcie prac nad grą Succubus.
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4 lutego 2019 roku - Wydanie ścieżki dźwiękowej gry Agony za pośrednictwem platformy
Steam.
4 kwietnia 2019 roku – Podpisanie umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalnoś
gospodarczą w zakresie wykonania trailera do gry Succubus na podstawie koncepcji
scenariusza do dnia 20 grudnia 2019 roku, za kwotę 80 tys. PLN netto.
20
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31 października 2019 roku - Wydanie portu gry Agony na Nintendo Switch, przez Forever
Entertainment S.A.
19 grudnia 2019 roku - Na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A nr 9754/2019, uchwałą numer
1 dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 20.000 PLN do 100.000 PLN poprzez
utworzenie 400 nowych udziałów o wartości nominalnej 200,00 PLN. Nowo utworzone
udziały zostały rozdysponowane między dotychczasowych udziałowców proporcjonalnie.
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20

31 marca 2020 roku - Zaciągnięcie pożyczki u PlayWay S.A., w wysokości 30.000 PLN do dnia
31 grudnia 2021 roku. Pożyczka została spłacona.
31 marca 2020 roku - Zaciągnięcie pożyczki u PlayWay S.A., w wysokości 20.000 PLN do dnia
31.12.2021 roku. Pożyczka została spłacona.
21 kwietnia 2020 roku - Podjęcie uchwały nr 1. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
rep. A 2624/2020, o podwyższenie kapitału zakładowego ze 100.000 PLN do 103.000 PLN i
utworzenie 15 nowych udziałów o wartości nominalnej 200,00 PLN.
2 czerwca 2020 roku - Podjęcie uchwały nr 5. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, rep A
4043/2020, o podwyższenie kapitału zakładowego ze 103.000 PLN do 112.000 PLN i
utworzenie 45 nowych udziałów o wartości nominalnej 200,00 PLN.
30 lipca 2020 roku - Spółka podpisała umowę z Community Villa LTD. W jej ramach, Community
Villa ma prowadzić marketing produktów Madmind przez platformy internetowe i media
społecznościowe takie, jak Steam, Facebook, Twitter czy Discord, a także śledzenie recenzji,
dyskusji i materiałów dotyczących gier studia, korespondencję mailową, czy relacji z mediami.
Umowa została podpisana na czas nieokreślony, od 1.08.2020. Produktami, których dotyczy
umowa, są gry Agony, Agony Unrated oraz Succubus. W celu wykonania powyższych zadań,
Madmind Studio zobowiązał się do przesyłania materiałów promocyjnych i udzielania wszelkich
niezbędnych informacji. Wynagrodzenie za usługę miało charakter pieniężny i zostało ustalone
na poziomie 47 zł, za każdą godzinę pracy, co dało stawkę za 30 dni w wysokości 870 zł.
Wynagrodzenie jest podwyższane przez każde zdarzenie dodatkowe, takie jak wydanie
komunikatu prasowego i jest to kwota 400 zł za jedno wydarzenie. Łącznie, do dnia 28 lutego
2021 roku Spółka dokonała płatności na rzecz Community Villa LTD w kwocie 14.867,5 PLN
brutto. Dnia 28 lutego 2021 roku została rozwiązana umowa pomiędzy Madmind Studio a
Community Villa LTD.
Rozpoczęcie prac nad grą Tormentor (stworzenie strony Steam gry).
6 października 2020 roku - Zawarto umowę z niezależnym wykonawcą - FusionFX Jerzy Sieroń
- w przedmiocie utworzenia 8 scen na potrzeby projektu wideo gry „Succubus”. Wykonawca
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zobowiązał się wykonać przedmiot umowy do dnia 31 stycznia 2021 roku. Wynagrodzenie za
dzieło zostało wycenione według wzoru uwzględniającego czas animacji oraz ilość dni
roboczych, wstępny koszt został oszacowany na podstawie przedstawionej wcześniej
sekwencji scen przykładowych. Jego szacowana wielkość wyniosła 100.900 PLN. Spółka
wypłaciła FusionFX wynagrodzenie w kwocie 46.371,00 PLN brutto.
19 października 2020 roku - Podpisanie ze spółką Ignibit S.A. umowy na wykonanie i
dystrybucję gier Agony i Agony Unrated na platformach VR za wyjątkiem Oculus Quest i
Oculus Quest 2. Na mocy umowy Ignibit S.A. przysługuje prawo do 50% udziału w
przychodach netto (pomniejszonych o prowizje platform dystrybucyjnych w wysokości 30%
przychodów ze sprzedaży) na platformach VR. Rozliczenie dokonywane będzie co kwartał.
18 grudnia 2020 roku - Podjęcie uchwały nr 1 (rep. A nr 3650/2020) w sprawie przekształcenia
spółki w spółkę akcyjną.

1 lutego 2021 roku – rejestracja w KRS przekształcenia spółki z Madmind Studio Sp. z o. o. na
Madmind Studio S.A

20
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5 lutego 2021 roku – Podpisanie umowy z Console Labs S.A. w przedmiocie produkcji i wydania
gry Succubus na konsolach PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S i Xbox Series X. Autorskie prawa
majątkowe należą w pełni do Emitenta. Za wykonanie portów Console Labs S.A. przysługuje
wynagrodzenie 20% zysku osiągniętego z dystrybucji gry w wersji na wyżej wskazane platformy
(przychód po pomniejszeniu o 30% marżę nakładaną przez platformy sprzedażowe). Pozostała
część zysku przynależna jest Madmind Studio S.A.
16 marca 2021 roku - Na podstawie Uchwały nr 11, podjętej przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie z dnia 16 marca 2021 roku (akt notarialny rep. A Nr 632/2021) nastąpiło
połączenie akcji spółki, w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji
0,10 PLN, ustalona została wartość 0,50 PLN. Ogólna liczba akcji została zmniejszona z
59.990.000 do 11.998.000. Do czasu sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego
zmiana nie została zarejestrowana przez sąd.

Źródło: Emitent

58.

Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia

59. Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały
własne składają się:
a) kapitał zakładowy
b) kapitał zapasowy
c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

Kap itał z akła d o wy

Dokument Informacyjny Madmind Studio S.A.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.999.000 PLN (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy
złotych) i dzieli się na 59.990.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy).
Kapitał został w pełni opłacony wkładami pieniężnymi.
Na podstawie Uchwały nr 11, podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16 marca 2021 roku (akt
notarialny Rep. A Nr 632/2021) nastąpiło połączenie akcji spółki, w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej
wartości nominalnej akcji 0,10 PLN, ustalona została wartość 0,50 PLN. Ogólna liczba akcji została zmniejszona
z 59.990.000 do 11.998.000. Do czasu sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego zmiana nie
została zarejestrowana przez sąd.
Kap itał z ap a so wy
Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również
nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów
ich wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć
kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy,
dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na dzień 31.12.2020 r.
wielkość kapitału zapasowego wynosiła 5.601.496,37 PLN.
Inn e kap it ały
Na dzień 31.12.2020 r. Emitent nie posiadał kapitałów rezerwowych. Na koniec 2020 r. nie wykazywał straty z
lat ubiegłych.
Zasad y t wo rz en ia kap ita łó w
Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem spółek handlowych, na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej
8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału
zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich
wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji.
60. Oświadczenie emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do
pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia
dokumentu informacyjnego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić
potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe
Emitent oświadcza, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie jego potrzeb w
okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Emitent dysponuje środkami finansowymi w kwocie 1.807.857,59 PLN oraz
posiada należności w wysokości 810.997.70 PLN.
Źródłem finansowania działalności są przychody netto ze sprzedaży produktów, które w 2020 r. wyniosły
średnio 106.259,10 PLN miesięcznie.
W okresie najbliższych 12 miesięcy Spółka planuje ponieść nakłady na produkcję gier w kwotach:
Ok. 210.032,00PLN – finalizacja prac nad grą Succubus,
Ok. 600.000,00 PLN – na produkcję gry Paranoid,
Ok. 650.000,00 PLN – na produkcję gry Tormentor,
Ok. 139.500,00 PLN – trailery i materiały graficzne pięciu potencjalnych produkcji.
Łączenie planowane nakłady na najbliższe 12 miesięcy opiewają na kwotę 1.599.532,00 PLN, co oznacza, iż
Spółka na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu posiada środki, aby pokryć planowane nakłady.
Informacje o akcjach emitenta nieobjętych wnioskiem o wprowadzenie, wskazujące co najmniej organ
podejmujący decyzję w przedmiocie emisji akcji każdej serii, datę podjęcia tej decyzji, cenę emisyjną akcji
wraz ze wskazaniem czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady
niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia.
Nie dotyczy, wszystkie akcje Emitenta są objęte wnioskiem o wprowadzenie.
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61. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.
62. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez
obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do
objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy
warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych
do nabycia tych akcji
Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości
nowych emisji akcji.
63. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu
przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach
kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i
wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym
trybie
Statut nie przewiduje upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału
docelowego.
64.
Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane
instrumenty finansowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe
Instrumenty finansowe Emitenta lub związane z nimi kwity depozytowe nie są notowane na żadnym rynku
instrumentów finansowych
65.
Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny
wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek
niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla
działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem,
osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub
znaczącymi akcjonariuszami emitenta - z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej: −
nazwy (ﬁrmy) oraz formy prawnej, − siedziby i adresu, − przedmiotu działalności, − udziału
emitenta, osób wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub
znaczących akcjonariuszy emitenta, w kapitale zakładowym lub wniesionym wkładzie, jak
również informacji o przysługujących im udziałach w ogólnej liczbie głosów lub w prawach głosu;
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu
obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości ani nie posiada żadnych udziałów w jakichkolwiek
jednostkach zależnych.
Emitent jako jednostka zależna, wchodzi w skład grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest
spółka PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bluszczańskiej 76, paw. 6, 00-712 Warszawa. Spółka
PlayWay jest jednym z czołowych polskich producentów gier komputerowych i mobilnych, posiadającym
udziały w kilkudziesięciu spółkach i zespołach tworzących gry. PlayWay S.A. przed scaleniem akcji Emitenta
jest w posiadaniu 35.922.500 akcji Spółki, co daje udział w kapitale Emitenta w wysokości 59,88% oraz 59,88%
udziału w głosach na WZA Spółki. W wyniku procesu scalenia (połączenia akcji) PlayWay S.A. będzie w
posiadaniu 7.184.500 akcji Spółki, co da udział w kapitale Emitenta w wysokości 59,88% oraz uprawnia do
wykonania 59,88% głosów na WZA Spółki.
66. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:
a)

pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych
emitenta,
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Pan Tomasz Dutkiewicz pełniący obowiązki Prezesa Zarządu, jest w posiadaniu 4.285.000 akcji Spółki, które po
zarejestrowaniu scalenia akcji przez KRS będą stanowić 857.000 akcji. Posiadane przez Prezesa akcje stanowią
7,14% wszystkich akcji oraz uprawniają do 7,14% głosów na WZA Emitenta.
b) pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych
emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,
PlayWay S.A. przed scaleniem akcji Emitenta jest w posiadaniu 35.922.500 akcji Spółki, co daje udział w
kapitale Emitenta w wysokości 59,88% oraz 59,88% udział w głosach na WZA Spółki. W wyniku procesu
scalenia (połączenia akcji) PlayWay będzie w posiadaniu 7.184.500 akcji Spółki, co da udział w kapitale
Emitenta w wysokości 59,88% oraz uprawnia do wykonania 59,88% głosów na WZA Spółki.
Dnia 31.03.2020 roku, Madmind Studio Sp. z o.o. podpisała z PlayWay S.A. umowę pożyczki, w której zaciąga
zobowiązanie w wysokości 30.000 PLN. Kwota została przekazana w formie środków pieniężnych do dnia
31.03.2020 roku, a spłacona 15.09.2020 roku.
Dnia 17.04.2020 roku, Madmind Studio Sp. z o.o. podpisała z PlayWay S.A. umowę pożyczki, w której zaciąga
zobowiązanie w wysokości 20.000 PLN. Kwota została przekazana w formie środków pieniężnych do dnia
17.04.2020 roku, a spłacona 15.09.2020 roku.
Odsetki były naliczane poprzez iloczyn wartości bieżącego zadłużenia oraz stawki WIBOR 3M, powiększoną o
marżę pożyczkodawcy w wysokości 2%. Odsetki od pożyczki wyniosły 178,40 PLN i zostały spłacone
30.12.2020 r.
Dnia 7.05.2018 roku Madmind Studio Sp. z o.o. podpisała z PlayWay S.A. umowę pożyczki, w wysokości
400.000 PLN do dnia 31 października 2018 roku. Pożyczka została spłacona 15.11.2018 roku. Spłata odsetek w
wysokości 7.704,99 PLN miała miejsce 15.11.2018 roku.
Dnia 19.02.2018 roku Madmind Studio Sp. z o.o. podpisała z PlayWay S.A. umowę pożyczki, w wysokości
500.000 PLN do dnia 31 października 2018 roku. Pożyczka została spłacona 18.01.2019 roku. Spłata odsetek w
wysokości 16.001,10 PLN miała miejsce 2.10.2019 roku.
Dnia 13.09.2017 roku Madmind Studio Sp. z o.o. podpisała z PlayWay S.A. umowę pożyczki, w wysokości
550.000 PLN do dnia 31 października 2018 roku. Pożyczka została spłacona 3.08.2018 roku. Spłata odsetek w
wysokości 18.041,20 PLN miała miejsce 31.08.2018 roku.
Dnia 24.07.2017 roku Madmind Studio Sp. z o.o. podpisała z PlayWay S.A. umowę pożyczki, w wysokości
250.000 PLN do dnia 20 lipca 2018 roku. Pożyczka została spłacona 3.08.2018 roku. Spłata odsetek w
wysokości 9.525,48 PLN miała miejsce 31.08.2018 roku.
Na podstawie umowy inwestycyjnej z dnia 2 lutego 2016 r. inwestor, tj. PlayWay S.A. zobowiązuje się
udzielić pomocy Spółce Madmind Studio w marketingu oraz dystrybucji gry Agony.
Dnia 15.08.2016 roku miało miejsce przeniesienie majątkowych praw autorskich wraz z modułami gry
Agony ze spółki PlayWay S.A. na Madmind Studio Sp. z o. o. za wynagrodzeniem w kwocie 403.980,09 PLN
netto. Transakcja została opłacona.
Dnia 18.03.2018 roku miało miejsce podpisanie ze spółką PlayWay S.A. umowy na dystrybucję gry
komputerowej Agony w wersji na PC oraz konsole Xbox One i PlayStation 4. Wydawca gry w wersji na PC,
tj. PlayWay S.A. zobowiązuje się wypłacać Madmind Studio S.A. 99% przychodów netto (pomniejszonych o
prowizje platform dystrybucyjnych w wysokości 30%) w rozliczeniu nie częstszym niż co miesiąc.
Ostatecznie Spółka Madmind Sudio S.A. samodzielnie wydała grę Agony w wersji na PC.
Na podstawie umowy z dnia 25.05.2017 roku zawartej pomiędzy PlayWay S.A. a Koch Media GmbH
(“Ravenscourt”), który pełni funkcję wydawcy gry Agony w wersji na konsole Xbox One oraz PlayStation 4,
Koch Media GmbH zobowiązuje się wypłacać Spółce PlayWay S.A. 62% przychodów netto za każdy
sprzedany egzemplarz gry w drodze dystrybucji fizycznej oraz 70% przychodów netto (pomniejszonych o
prowizje platform dystrybucyjnych w wysokości 30% przychodów ze sprzedaży) za każdy sprzedany
egzemplarz gry w drodze dystrybucji cyfrowej. Następnie na podstawie umowy licencyjnej z dnia 18 marca
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2018 roku, PlayWay S.A. zobowiązuje się wypłacać Madmind Studio S.A. 99% otrzymanej kwoty od Koch
Media GmbH w rozliczeniu nie częstszym niż co miesiąc.
W 2019 roku PlayWay S.A. wypłacił Madmind Studio S.A. łącznie 952.742,64 PLN z tytułu sprzedaży gry Agony
w wersji na konsole.
W 2020 roku PlayWay S.A. wypłacił Madmind Studio S.A. łącznie 707.505,49 PLN z tytułu sprzedaży gry Agony
w wersji na konsole.
c)

pomiędzy emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych
emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami
wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych);

Autoryzowany Doradca nie jest w posiadaniu żadnych akcji Emitenta.
Podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy, spółka Carpathia Capital ASI S.A., jest w posiadaniu 1.071.250
akcji, które po zarejestrowaniu scalenia akcji przez KRS będą stanowić 214.250 akcji Emitenta, stanowiących
1,79% wszystkich akcji oraz uprawniających do 1,79% głosów na WZA.
67. Inne powiązania
Justyna Łusiak, przewodnicząca Rady Nadzorczej Madmind Studio S.A. jest także członkiem Rady Nadzorczej
Ignibit S.A.
Kacper Baryła, członek Rady Nadzorczej Madmind Studio S.A. jest także członkiem Rady Nadzorczej Ignibit
S.A.
Dnia 19.10.2020 roku została zawarta umowa między Madmind Studio Sp. z o.o. a Ignibit S.A, na mocy której
Spółce Ignibit przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% przychodów netto ze sprzedaży w wersji na
platformy VR (pomniejszone o prowizje platform dystrybucji w wysokości 30% przychodów). Przedmiotem
umowy jest wykonanie przez Ignibit portów gier Agony i Agony Unrated na wszystkie platformy VR, z
wyjątkiem Oculus Quest i Oculus Quest 2 i wydanie w swoich kanałach dystrybucji. Ignibit S.A. jako jednostka
stowarzyszona, wchodzi w skład grupy kapitałowej PlayWay S.A.
Grzegorz Czarnecki, członek Rady Nadzorczej Madmind Studio S.A. jest także członkiem Rady Nadzorczej UF
Games S.A.
Dnia 31.07.2018 roku Madmind Studio sp. z o.o. podpisał umowę z UF Games S.A., na mocy której spółce UF
Games przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30% przychodów netto (pomniejszonych o prowizje platform
dystrybucji w wysokości 30%) otrzymanej przez wykonawcę na rachunek bankowy wykonawcy z tytułu
sprzedaży produktu. Przedmiotem umowy było stworzenie portu do gry Agony na platformę Nintendo Switch.
UF Games S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej Ultimate Games S.A., w której to PlayWay S.A. jest
jednostką dominującą.
W 2020 roku UF Games S.A. wypłaciła Emitentowi 10.312,87 PLN netto z tytułu dystrybucji gry Agony na
platformie Nintendo Switch.
Grzegorz Czarnecki, członek Rady Nadzorczej Madmind Studio S.A. jest także członkiem Rady Nadzorczej
Console Labs S.A.
Główny akcjonariusz Madmind Studio S.A., tj. Playway posiada 74% akcji Console Labs S.A.
Dnia 5 lutego 2021 roku Spółka podpisała z Console Labs S.A. umowę w przedmiocie produkcji i wydania gry
Succubus na konsolach PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S i Xbox Series X. Na dzień sporządzenia niniejszego
dokumentu Console Labs S.A. otrzymało niezbędne materiały i rozpoczęło prace nad portem gry. Autorskie
prawa majątkowe należą w pełni do Emitenta. Za wykonanie portów Console Labs S.A. przysługuje
wynagrodzenie 20% zysku osiągniętego z dystrybucji gry w wersji na wyżej wskazane platformy (przychód po
pomniejszeniu o 30% marżę nakładaną przez platformy sprzedażowe). Pozostała część zysku przynależna jest
Madmind Studio S.A.
Dnia 01.09.2020 roku została zawarta umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich pomiędzy Madmind
Studio Sp. z o.o. a Martą Dutkiewicz, która jest żoną Prezesa Zarządu. Przedmiotem umowy było wykonanie
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prac programistycznych oraz trailera do gry “Tormentor” dla Madmind Studio. W myśl podpisanej umowy,
wykonawcy wypłacono wynagrodzenie w wysokości 38 000 PLN netto.
Zestawienie powiązań kapitałowych i osobowych w Madmind Studio S.A.
% ogólnej liczby udziałów, % udział liczby głosów/ inny sposób powiązania
Madmind Studio
S.A.
Prezes Zarządu
osoby prawne będące
w akcjonariacie
(powyżej 5%)
Osoby fizyczne będące
w akcjonariacie
(powyżej 5%)

Tomasz
Dutkiewicz

7,14%

PlayWay S.A.

59,88%

Jakub
Trzebiński

6,61%

UF Games S.A.

Console Labs
S.A.

IGNIBIT S.A.

74,00%

Członek Rady
Nadzorczej

Justyna Łusiak
Marek Małecki
Członkowie Rady
Nadzorczej

Tomasz Supeł
Członek Rady
Nadzorczej

Kacper Baryła

Członkowie rodzin

Grzegorz
Czarnecki
Marta
Dutkiewicz
(żona prezesa)

Członek Rady
Nadzorczej

Członek Rady
Nadzorczej

Współpraca w
ramach umowy o
dzieło
Źródło: Emitent

68.
Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich
określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów,
towarów i usług albo jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w
przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty
działalności;
69. 6.1. Profil Spółki
Madmind Studio S.A. jest niezależnym studiem deweloperskim, którego działalność koncentruje się na
produkcji i wydawaniu gier z gatunku akcji i horroru. Zespół deweloperski studia liczy 24 osoby (w tym dwie
osoby administracyjno-zarządcze – stan na dzień 30.04.2021 r.). Spółka produkuje gry na platformę PC i zleca
wykonywanie portów na platformy PlayStation, Xbox One, Nintendo Switch czy platformy wirtualnej
rzeczywistości (ang. Virtual Reality - VR) podmiotom zewnętrznym. Na dzień sporządzenia niniejszego
dokumentu Spółka wydała na PC grę Agony (28.05.2018 r.) oraz jej rozszerzenie Agony Unrated (30.10.2018
r.). Ponadto, Spółka 4.02.2019 r. wydała ścieżkę dźwiękową pod nazwą Agony Soundtrack. Spółka jest
właścicielem portów gry Agony wydanych na PlayStation 4 (29.05.2018 r.), Xbox One (29.05.2018 r.) oraz
Nintendo Switch (31.10.2019 r.), wyprodukowanych i wydanych przez spółki zewnętrzne.
Wydane przez Spółkę gry utrzymane są w klimacie survival horroru, a ich akcja ma miejsce w autorskiej wizji
piekła. Obecnie w przygotowaniu jest kolejny tytuł na PC: Succubus. Po jej premierze Spółka zamierza
wznowić prace nad grą Paranoid oraz kontynuować rozpoczęte w IIIQ 2020 roku prace nad grą Tormentor.
Planowana data wydania gry Succubus została ustalona na 21 lipca 2021 roku. Zadaniem gracza będzie
wcielenie się w demoniczną kapłankę pożądania, która mści się na swoich wrogach. Obecnie, na platformie
Steam, wydany został darmowy prolog (22.07.2020 r.), który ma na celu zbadać zainteresowanie graczy
proponowaną tematyką. Na dzień 5.05.2021 r. grę Succubus do swojej wishlisty Steam dodało 215 tys. osób.
Kolejnym planowanym tytułem studia jest Paranoid, który jest grą z gatunku psychodelicznego horroru. Gra
ta jest prowadzona z perspektywy Patricka, 31-letniego mężczyzny, który przez wiele lat żył w izolacji. Prace
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nad grą Paranoid rozpoczęły się w IIQ 2018 roku, jednakże przez konieczność przeniesienia mocy zespołu na
grę Succubus, produkcja Paranoid została wstrzymana. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu gra
ukończona została w 20%, a jej planowany budżet został ustalony na poziomie 3 mln PLN. Zarząd Emitenta
zaznacza, iż pierwszy etap dla tej produkcji był czasochłonny i wymagał poniesienia proporcjonalnie większych
nakładów. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu nakłady poniesione na Paranoid wyniosły
1.666.577,01 PLN. Planowana premiera tytułu jest na IVQ 2022 roku.
Czwartym planowanym tytułem studia jest Tormentor, nad którym prace rozpoczęły się w IIIQ 2020 roku. Dla
gry stworzone zostały materiały video i graficzne, na potrzeby utworzenia strony Steam. Zamiarem Zarządu
jest zbadanie potencjału sprzedażowego tytułu. Tormentor jest grą typu horror, w której główny bohater
wciela się w rolę bezlitosnego kata. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu gra ukończona została w
5%, a jej planowany budżet został ustalony na poziomie 2 mln PLN przy poniesionych nakładach 38 tys. PLN.
Planowany termin premiery jest na przełom I i IIQ 2023 roku.
Zarząd Emitenta zaznacza, że szacowane terminy premier oraz budżety gier Paranoid i Tormentor mogą ulec
zmianie po wydaniu gry Succubus.
Podział przychodów ze sprzedaży Emitenta za 2019 roku i za 2020 r.
Źródło przychodu wykazane w RZiS [dane w PLN]
2019 r.
Sprzedaż gier własnych
1 869 899,96
Zmiana stanu produktów
2 099 562,87
Suma
3 969 462,83

2020 r.
1 275 109,30
1 974 350,39

3 249 459,69
Źródło: Emitent

Zmiana stanu produktów nie stanowi przychodów ze sprzedaży tytułów. W pozycji tej ewidencjonowane są
nakłady poniesione na gry będące w produkcji (Succubus, Paranoid oraz Tormentor).

70. 6.2. Proces produkcji gier w Madmind Studio S.A.
Studio za pomocą własnego, wewnętrznego zespołu produkuje gry na PC z gatunku survival horror lub horror
akcji. Portowanie tytułów na inne platformy (konsole i VR) zlecane jest podmiotom zewnętrznym. Na dzień
sporządzenia niniejszego dokumentu Spółka wyprodukowała i wydała na PC grę Agony (29.05.2018 r.) oraz jej
rozszerzenie Agony Unrated (30.10.2018 r.). Obie gry działają na silniku Unreal Engine 4. Spółka pracuje
obecnie nad grą Succubus. W IIQ 2018 roku rozpoczęła także pracę nad grą Paranoid, jednak z powodu
nadania priorytetu grze Succubus, zawiesiła jej rozwój do momentu premiery Succubusa (przewidzianej na 21
lipca 2021 roku). Ponadto w IIIQ 2020 roku stworzona została strona Steam dla czwartego tytułu studia jakim
jest Tormentor. Gry na PC wydawane są za pośrednictwem platformy Steam, z konta wydawniczego Spółki.
Proces produkcji gier Spółka dzieli na cztery następujące po sobie etapy oraz jeden równoległy etap ciągły.
Zostały one przedstawione na poniższym schemacie.
Proces tworzenia gry

Źródło: Emitent

Faza koncepcyjna: podczas tego etapu pracownicy Spółki zgłaszają swoje koncepcje fabuły i zarysu
potencjalnej gry. Po zgromadzeniu wszystkich propozycji, są one analizowane i podejmowana jest decyzja co
do wyboru jednego z nich. Następnie sporządzany jest wstępny harmonogram prac i szacowany budżet na
produkcję. Jednym z ważniejszych parametrów wyznaczania wielkości szacowanych nakładów na produkcję
jest estymacja popularności zapowiedzi tytułu w Internecie (na platformie Steam), mierzona przez liczbę
reakcji na materiały video i graficzne, związane z grą.

Dokument Informacyjny Madmind Studio S.A.
Alfa: Jest to etap, w którym realizowane jest około 60% czasu całej produkcji. Spółka udostępnia odbiorcom
grywalny fragment produkcji, który finalizuje etap alfa. Gra oceniana jest na podstawie internetowych
narzędzi szacowania popularności, które stanowią rozszerzenie działań z fazy koncepcyjnej. Są to między
innymi ilość wyświetleń materiałów związanych z grą, zaangażowanie internautów w komentowanie,
popularność w mediach społecznościowych czy zainteresowanie grą na platformie Steam.
Beta: W trzecim etapie realizowane jest około 30% czasu całości produkcji. Wersja beta tworzona jest, z
uwzględnieniem zebranej informacji zwrotnej od graczy dotyczącej wersji alfa. Efektem prac, jest gotowa
rozgrywka, która zostaje udostępniona graczom i ponownie zbierane są opinie użytkowników.
Etap poprawek: Etap ten odpowiada za około 10% czasu tworzenia produktu. Na podstawie opinii dla wersji
beta gry, wprowadzane są poprawki w tytule, mające prowadzić do wydania finalnego produktu.
Faza ciągła (marketing): W czasie produkcji, równolegle do powyższych faz produkcji, prowadzona jest
działalność marketingowa produktu. Polega on między innymi na prowadzeniu stron gry w serwisach takich,
jak Steam, Facebook, Twitter, YouTube, komunikacji z mediami i internautami. Działania te są zlecane
zewnętrznym podmiotom. Przewidywane nakłady na działalność marketingową stanowią około 5% kosztów
produkcji gry. Innymi formami prowadzenia marketingu przez Madmind Studio S.A. jest prowadzenie zbiórek
w serwisach finansowania społecznościowego (crowdfunding), które mają na celu nie tylko zebranie funduszy
na produkcję, ale także badanie zainteresowania planowaną produkcją.

71. 6.3. Produkcje Spółki
Emitent, prowadząc działalność w segmencie gier wideo, skupia się na produkcjach gier akcji oraz horroru,
dziejących się w fantastycznych, często upiornych uniwersach, tworzonych na podstawie autorskich
pomysłów. Madmind Studio produkuje i wydaje gry na PC samodzielnie, korzystając z 24-osobowego,
doświadczonego zespołu. Porty tytułów są wykonywane i wydawane przez zewnętrze spółki. Wydawcą gry
Agony w wersji na Xbox, PS4 jest spółka Koch Media GmbH (“Ravenscourt”) na podstawie umowy zawartej
ze spółką PlayWay S.A. z dnia 25 maja 2017. Natomiast wydawcą gry w wersji na Nintendo Switch jest
Forever Entertainment S.A. Emitent dnia 31 lipca 2018 roku podpisał umowę z UF Games S.A. o stworzenie
i wydanie portu na Nintendo Switch gry Agony. Następnie UF Games S.A. powierzył wykonanie usług
wydawniczych spółce Forever Entertainment S.A. W produkcji są również porty gier Agony i jej rozszerzenia
– Agony Unrated, na VR (za wyjątkiem Oculus Quest i Oculus Quest 2). Porty wykonuje i wyda spółka Ingibit
S.A. na podstawie umowy z dnia 19 października 2020 roku.
Wydane tytuły oraz planowane daty premier nowych gier w wersji na PC, zostały przedstawione na poniższym
grafie. Daty premier gier Paranoid i Tormentor mogą ulec zmianie, w zależności od sukcesu sprzedaży gry
Succubus.
Plan wydawniczy na tytuły własne Emitenta w latach 2018-2022
Źródło: Emitent

Poniżej został zaprezentowany graf z harmonogramem wydawniczym portów gier.
Plan wydawniczy na porty produkcji Emitenta w latach 2018-2021
Źródło: Emitent

„Agony”
Link do Steam: https://store.steampowered.com/app/487720/Agony/
Gatunek gry: survival horror
Termin rozpoczęcia prac: IIIQ 2016 r.
Platforma i data debiutu: Steam PC 29.05.2018 r., Playstation Store, Xbox Store 29.05.2018 r., Nintendo
Switch 31.10.2019 r.,
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Rola Spółki w tworzeniu gry: producent
Platforma sprzedaży: Steam, Playstation Store, Xbox Store, Nintendo Switch
Polityka cenowa: płatność z góry
Cena sprzedaży: 49,99 PLN (PC), 119,99 PLN (PS4, Xbox One)
Obecna cena sprzedaży (na dzień 05.05.2021) gry na PC – 49,99 PLN
Obecna cena sprzedaży (na dzień 05.05.2021) gry na Playstation – 79,99 PLN
Obecna cena sprzedaży (na dzień 05.05.2021) gry na Xbox – 84,99 PLN
Obecna cena sprzedaży (na dzień 05.05.2021) gry na Nintendo Switch –19,99 USD (76,16 PLN – w
przeliczeniu po kursie z dnia 05.05.2021 roku)
Etap produkcji: produkcja zakończona
Liczba sprzedanych egzemplarzy gry w wersji na PC (na dzień 05.05.2021): 173.119
Poziom Wishlist Steam (na dzień 05.05.2021 rok): ok. 122.000
Recenzje Steam (na dzień 05.05.2021 rok): 2298 opinii (w tym 48% pozytywnych)
Prawa autorskie: pełne autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne i pokrewne, bez czasu trwania,
ograniczeń terytorialnych i pól eksploatacji. Dnia 31 lipca 2018 r. Madmind Studio udzieliło wykonawcy portu
gry “Agony”, tj. UF Games, wyłącznej licencji na czas 4 lat od daty zawarcia umowy.
Podział przychodów ze sprzedaży:
Steam – 100% dla Madmind Studio S.A.
Na podstawie umowy inwestycyjnej z dnia 2 lutego 2016 r. inwestor, tj. PlayWay S.A. zobowiązuje się
udzielić pomocy Spółce Madmind Studio w marketingu oraz dystrybucji gry Agony.
Na podstawie umowy z dnia 25 maja 2017 roku pomiędzy PlayWay S.A. a Koch Media GmbH (“Ravenscourt”)
w wersji na konsole Xbox One oraz PlayStation 4, Koch Media GmbH zobowiązuje się wypłacać spółce
PlayWay 62% przychodów netto za każdy sprzedany egzemplarz gry w drodze dystrybucji fizycznej oraz 70%
przychodów netto za każdy sprzedany egzemplarz gry w drodze dystrybucji cyfrowej ( pomniejszone o
prowizje platform dystrybucji w wysokości 30% przychodów ze sprzedaży). Następnie na podstawie umowy
licencyjnej z dnia 18 marca 2018 roku, PlayWay S.A. zobowiązuje się wypłacać Madmind S.A. 99%
otrzymanych od Koch Media GmbH przychodów, w rozliczeniu nie częstszym niż co miesiąc.
Playstation 4 i Xbox One – podział przychodów otrzymanych od Koch Media GmbH przez Playway S.A. w
stosunku: 99% dla Madmind Studio S.A., 1% dla PlayWay S.A.
Nintendo Switch – W ciągu 4 lat od 31.07.2018 roku, producent i wydawca portu - UF Games S.A., który zlecił
na mocy odrębnej umowy wydanie i wykonanie portu firmie Forever Entertainment S.A., ma wypłacać
Madmind Studio S.A. wynagrodzenie w wysokości 30% przychodów netto z dystrybucji (pomniejszone o
prowizje platform dystrybucji w wysokości 30% przychodów ze sprzedaży).
Opis gry
Dnia 29.05.2018 roku Spółka wydała swoją pierwszą grę pt.: Agony. Jest to horror rozgrywany z perspektywy
udręczonej duszy, której zadaniem jest przetrwać w piekle i znaleźć drogę ucieczki, na podstawie wskazówek
Czerwonej Bogini - twórczyni piekła. Główny bohater może kontrolować ludzi i demony, które pojawiają się
podczas rozgrywki. Jest on postacią historyczną, która przechodząc w zaświaty doznała amnezji i jednym z
głównych motywów rozgrywki jest odkrycie jego prawdziwej tożsamości i okoliczności umieszczenia go w
zaświatach. Miejscem, w którym toczy się rozrywka jest piekło, podzielone na cztery obszary, po których
rozmieszczone są wskazówki i przedmioty przydatne w czasie rozgrywki. Oprócz trybu fabularnego, dostępny
jest także otwarty tryb wyzwań, generujący losowe poziomy. Gra wyprodukowana została w oparciu o silnik
Unreal Engine 4.
Wydanie gry poprzedziła kampania na Kickstarterze, która zakończyła się w październiku 2016 roku. Cel
zbiórki wynosił 66.666,00 USD. Ostatecznie twórcy zgromadzili ponad 182 tysiące USD, co odzwierciedlało
duże zainteresowanie zaproponowaną tematyką.
Gra, oprócz premiery na PC, została wyprodukowana i wydana także na:
PlayStation 4: Port został wyprodukowany przez Abstraction Games B.V., na podstawie umowy z 5.10.2017
roku i został wydany przez Koch Media GmbH (“Ravenscourt”) dnia 29.05.2018 r.
Xbox One: Port został wyprodukowany przez Abstraction Games B.V., na podstawie umowy z 5.10.2017 roku i
został wydany przez Koch Media GmbH (“Ravenscourt”) dnia 29.05.2018 r.
Abstraction Games B.V. za wykonanie portów na PlayStation 4 oraz Xbox One otrzymał od Madmind Studio
S.A. wynagrodzenie w wysokości 125.000,00 EUR.

Dokument Informacyjny Madmind Studio S.A.
Nintendo Switch: Wyprodukowanie i wydanie portu zlecono UF Games S.A., na podstawie umowy z
31.07.2018 roku, który na podstawie odrębnej umowy zlecił wykoanie i wydanie portu spółce Forever
Entertainment. Premiera miała miejsce dnia 31.10.2019 r. UF Games ma prawo do udziału w przychodach
netto z dystrybucji tytułu, w wysokości 70% przychodów netto (pomniejszone o prowizje platform dystrybucji
w wysokości 30% przychodów ze sprzedaży).
Przyszłe porty gry:
Dnia 19.10.2020 roku została zawarta umowa między Madmind Studio Sp. z o.o. a Ignibit S.A, na mocy której
Spółce Ignibit przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% przychodów netto ze sprzedaży tytułu w wersji na
platformy VR (pomniejszone o prowizje platform dystrybucji w wysokości 30% przychodów ze sprzedaży).
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Ignibit portów gier Agony i Agony Unrated na wszystkie platformy
VR, z wyjątkiem Oculus Quest i Oculus Quest 2 oraz wydanie tytułów w swoich kanałach dystrybucji. Ignibit
S.A. jako jednostka stowarzyszona, wchodzi w skład grupy kapitałowej PlayWay S.A.
„Agony Unrated”
Link do Steam: https://store.steampowered.com/app/879420/Agony_UNRATED/
Gatunek gry: survival horror
Termin rozpoczęcia prac: II/IIIQ 2018 r.
Platforma i data debiutu: Steam PC 30.10.2018 r.
Rola Spółki w tworzeniu gry: producent i wydawca
Platforma sprzedaży: Steam
Polityka cenowa: płatność z góry
Cena sprzedaży: 49,99 PLN
Obecna cena sprzedaży (na dzień 05.05.2021) gry na PC: 49,99 PLN
Etap produkcji: produkcja zakończona
Liczba sprzedanych egzemplarzy gry (na dzień 05.05.2021): 251.192 (w przypadku “Agony Unrated” nie ma
możliwości dokładnego wykazania, ile egzemplarzy zostało zakupionych, a ile zostało dodanych za darmo do
podstawowej wersji gry, ponieważ na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu obie gry są ze sobą
połączone na platformie Steam. Kupując podstawową wersję gry “Agony” otrzymuje się “Agony Unrated” za
darmo. Na dzień 05.05.2021 roku sprzedano w osobnej formie bądź darmowego dodatku łącznie 251.192
egzemplarzy “Agony Unrated”).
Poziom Wishlist Steam (na dzień 05.05.2021 rok): ok. 47.000
Recenzje Steam (na dzień 05.05.2021 rok): 1929 opinii (w tym 68% pozytywnych)
Prawa autorskie: pełne autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne i pokrewne, bez czasu trwania,
ograniczeń terytorialnych i pól eksploatacji.
Podział przychodów ze sprzedaży:
Steam – 100% dla Madmind Studio S.A.
Opis gry: Agony Unrated jest nieocenzurowaną wersją gry Agony.
Dnia 30.10.2018 roku, spółka wydała grę - Agony Unrated. Jest to inne wydanie pierwszej gry - Agony,
pozbawione cenzury w niektórych, bardziej brutalnych fragmentach rozgrywki. Na dzień sporządzenia
niniejszego Dokumentu, gra ta została wydana wyłącznie na platformę PC.
Przyszłe porty gry:
Dnia 19.10.2020 roku została zawarta umowa między Madmind Studio Sp. z o.o. a Ignibit S.A, na mocy której
Spółce Ignibit przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% przychodów netto ze sprzedaży tytułu w wersji na
platformy VR (pomniejszone o prowizje platform dystrybucji w wysokości 30% przychodów ze sprzedaży).
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Ignibit portów gier Agony i Agony Unrated na wszystkie platformy
VR, z wyjątkiem Oculus Quest i Oculus Quest 2 oraz wydanie tytułów w swoich kanałach dystrybucji. Ignibit
S.A. jako jednostka stowarzyszona, wchodzi w skład grupy kapitałowej PlayWay S.A.

Screeny z gry Agony/Agony Unrated:
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„Agony Soundtrack”
Link do Steam: https://store.steampowered.com/app/1028120/Agony_Soundtrack/
Gatunek: soundtrack
Termin rozpoczęcia prac: IQ 2019 r.
Platforma i data debiutu: Steam 4.02.2019 r.
Rola Spółki w tworzeniu gry: producent i wydawca
Platforma sprzedaży: Steam
Polityka cenowa: płatność z góry
Cena sprzedaży: 13,99 PLN
Obecna cena sprzedaży (na dzień 05.05.2021): 13,99 PLN
Etap produkcji: produkcja zakończona
Przychody z sprzedaży do dnia 31.12.2020 rok: 4.824,75 PLN
Poniesione nakłady: 9.366,00 PLN
Liczba sprzedanych egzemplarzy gry (na dzień 05.05.2021): 1.923
Prawa autorskie: pełne autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne i pokrewne, bez czasu trwania,
ograniczeń terytorialnych i pól eksploatacji.
Opis:
Dnia 4.02.2019 roku udostępniona została ścieżka dźwiękowa do gier Agony i Agony Soundtrack wykonana
przez Android Lust (grupa muzyczna). Umowa z Android Lust została podpisana w 2016 roku i dotyczyła
wykonania motywu głównego oraz ścieżki dźwiękowej do gry Agony. W zamian za wynagrodzenie pieniężne
3000 USD, Spółka uzyskała pełnie praw do tych utworów.

Łączne przychody ze sprzedaży gier Agony, Agony Unrated oraz Soundtracku, na wszystkich platformach, od
dnia premiery Agony do dnia 31.12.2020 roku wynoszą ponad 8,7 mln PLN.
Łączne nakłady poniesione na produkcję i marketing gier Agony, Agony Unrated oraz Sountracku do dnia
31.12.2020 roku wyniosły blisko 5,5 mln PLN.
„Succubus”

Dokument Informacyjny Madmind Studio S.A.
Link do Steam: https://store.steampowered.com/app/985830/Succubus/
Gatunek gry: akcja/horror
Termin rozpoczęcia prac: IVQ 2018 r.
Planowana platforma i data debiutu: Steam PC IIIQ 2021 r.
Rola Spółki w tworzeniu gry: producent i wydawca
Platforma sprzedaży: Steam (w późniejszym czasie planowane są także porty, wyprodukowane przez
zewnętrzne zespoły, na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox one oraz Xbox Series X/S)
Polityka cenowa: płatność z góry
Cena sprzedaży: 34,99 USD
Szacowane koszty produkcji gry: 2,8 mln PLN (łącznie z kosztami marketingu)
Dotychczas poniesione koszty produkcji gry (na dzień 31.03.2021 rok): 2.642.537,00 PLN
Etap produkcji: 90%
Poziom Wishlist Steam (na dzień 05.05.2021 rok): ok. 215.000
Recenzje Steam dla Prologu gry (na dzień 05.05.2021): 4210 opinii (w tym 83% pozytywnych)
Prawa autorskie: pełne autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne i pokrewne, bez czasu trwania,
ograniczeń terytorialnych i pól eksploatacji.
Opis gry
Za pośrednictwem platformy Steam zapowiedziana została gra Succubus w wersji PC. W tej grze główną
bohaterką jest Sukkub, czyli żeński demon, przybierający kształt atrakcyjnej kobiety, który odrzucił rolę
królowej piekła. W związku z dużą mocą, którą posiada demonica oraz związkom z Nimrodem, zostaje ona
pojmana i okaleczona przez Baphometa. Fabuła gry koncentruje się wokół zemsty tytułowej Sukkuby oraz
walce z tymi, którzy nie chcą się jej podporządkować w drodze po władze.
Dnia 22.07.2020 roku na platformie Steam premierę miał prolog gry. Jest to darmowy fragment Succubusa,
którego zadaniem jest promocja nadchodzącej, pełnej wersji gry. Prolog ma za zadanie przedstawić graczom
możliwości, które będą dostępne w finalnej wersji produktu i zachęcić do jej zak upu. Prolog spotkał się z
bardzo pozytywnymi recenzjami użytkowników platformy Steam (4210 opinii, w tym 83% pozytywnych opinii
na dzień 05.05.2021 r.). W dniu 26 kwietnia 2021 roku na platformie Steam została udostępniona wersja
demo gry Succubus. Premiera gry planowana jest na 21 lipca 2021 roku.
Przyszłe porty gry:
Dnia 5 lutego 2021 roku Spółka podpisała z Console Labs S.A. umowę w przedmiocie produkcji i wydania gry
Succubus na konsolach PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S i Xbox Series X. Na dzień sporządzenia niniejszego
dokumentu Console Labs S.A. otrzymało niezbędne materiały i rozpoczęło prace nad portem gry. Autorskie
prawa majątkowe należą w pełni do Emitenta. Za wykonanie portów Console Labs S.A. przysługuje
wynagrodzenie 20% zysku osiągniętego z dystrybucji gry w wersji na wyżej wskazane platformy (przychód po
pomniejszeniu o 30% marżę nakładaną przez platformy sprzedażowe). Pozostała część zysku przynależna jest
Madmind Studio S.A.
Wizualizacje gry
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Harmonogram prac nad grą Succubus
Kamień milowy / etap
produkcji (%
Data realizacji
ukończenia gry)

Opis kamienia, zadań

Nakłady
narastająco

Źródło finansowania

273 587,22

Zapasy finansowe spółki oraz
bieżące przychody ze sprzedaży
gier już wydanych

5% Ukończenia gry

2019-08-01

Produkcja gotowych
elementów do gier
oraz logiki sztucznej
inteligencji

10% Ukończenia gry

2019-09-15

Grywalne demo
wewnętrzne

310 199,59

12% Ukończenia gry

2019-10-20

Grywalne demo na
potrzeby Poznań Game
Areny

355 298,36

15% Ukończenia gry

2019-12-01

Wprowadzenie opinii
użytkowników

436 928,48

25% Ukończenia gry

2019-12-10

Zamknięte testy alpha

457 142,00

30% Ukończenia gry

2020-03-15

Wprowadzanie opinii
zwrotnej

829 383,71

60% Ukończenia gry

2020-07-22

Przygotowanie Prologu
Gry

1 458 200,48

Środki z emisji udziałów oraz
bieżące przychody ze sprzedaży
gier już wydanych

80% Ukończenia gry

2020-12-31

Zamknięcie wersji Beta
Gry

2 420 817,74

Środki z emisji udziałów oraz
bieżące przychody ze sprzedaży
gier już wydanych

90% Ukończenia gry

2021-03-31

Wprowadzenie opinii
zwrotnej

2 642 537,00

Środki z emisji udziałów oraz
bieżące przychody ze sprzedaży
gier już wydanych

95% Ukończenia gry

2021-06-23

Naprawianie błędów

2 742 537,00

100% Wydanie gry

2021-07-21

Wydanie gry na
platformie Steam

2 852 569,00

Zapasy finansowe
bieżące przychody
gier już wydanych
Zapasy finansowe
bieżące przychody
gier już wydanych
Zapasy finansowe
bieżące przychody
gier już wydanych
Zapasy finansowe
bieżące przychody
gier już wydanych
Zapasy finansowe
bieżące przychody
gier już wydanych

spółki oraz
ze sprzedaży
spółki oraz
ze sprzedaży
spółki oraz
ze sprzedaży
spółki oraz
ze sprzedaży
spółki oraz
ze sprzedaży

Środki z emisji udziałów oraz
bieżące przychody ze sprzedaży
gier już wydanych
Środki z emisji udziałów oraz
bieżące przychody ze sprzedaży
gier już wydanych
Źródło: Emitent

„Paranoid”
Link do Steam: https://store.steampowered.com/app/946920/PARANOID/
Gatunek gry: akcja/horror
Termin rozpoczęcia prac: IIQ 2018 r.

Dokument Informacyjny Madmind Studio S.A.
Platforma i data debiutu: IVQ 2022 r. (w zależności od sukcesu gry Succubus), Steam PC
Rola Spółki w tworzeniu gry: producent i wydawca
Platforma sprzedaży: Steam (w późniejszym czasie planowane są także porty, wyprodukowane przez
zewnętrzne zespoły, na Playstation 5 oraz Xbox Series X/S)
Polityka cenowa: płatność z góry
Cena sprzedaży: 34,99 USD
Szacowane koszty produkcji gry: Około 3 mln. PLN. Ostateczny budżet gry zależy od sukcesu premiery gry
Succubus
Dotychczas poniesione koszty produkcji gry (31.03.2021): 1.666.577,01PLN
Etap produkcji: 20%
Poziom Wishlist Steam (na dzień 05.05.2021 rok): 38.000
Prawa autorskie: pełne autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne i pokrewne, bez czasu trwania,
ograniczeń terytorialnych i pól eksploatacji.
Opis gry
Na platformie Steam zapowiedziana została gra Paranoid. Gracz ma wcielić się w niej w Patricka - dorosłego
mężczyznę, który przez lata zmuszony był żyć w izolacji, która spowodowała u niego problemy psychiczne.
Jedynym żyjącym członkiem jego rodziny jest jego siostra, która zaginęła trzynaście lat wcześniej.
Niespodziewanie pewnego dnia Patrick odebrał telefon od niej, co powoduje, że wychodzi on ze swojego
mieszkania, w którym żył odizolowany i rozpoczynają się jej poszukiwania. Akcja gry dzieje się w latach
osiemdziesiątych, w mrocznych lokacjach, które są potęgowane dodatkowo licznymi lękami i traumatyczną
przeszłością głównego bohatera. W trakcie rozgrywki Patrick musi konfrontować się z przeciwnikami. Gra
utrzymana jest w konwencji horroru z elementami survivalu. Rozgrywka daje graczowi możliwość
podejmowania decyzji, które prowadzą do jednego z trzech zakończeń.
Dla gry utworzono stronę Steam, gdzie zawarto materiały graficzne i zwiastuny gry.
Wizualizacje gry
Źródło: Emitent

Harmonogram prac nad grą Paranoid
Kamień milowy / etap
produkcji
(% ukończenia gry)

Data
realizacji

5% Ukończenia gry

2019-06-15

10% Ukończenia gry

2019-07-01

20% Ukończenia gry

2019-12-31

50% Ukończenia gry

2021-12-12

75% Ukończenia gry

2022-06-21

80% Ukończenia gry

2022-08-03

90% Ukończenia gry

2022-09-10

100% Wydanie gry

IVQ 2022

Koszty marketingowe

Opis kamienia, zadań
Produkcja gotowych elementów do
gier oraz logiki sztucznej inteligencji
Grywalne demo wewnętrzne
Produkcja składowych gry oraz
poziomów
Wydanie prologu gry na platformie
Steam
Wydanie dema gry na platformie
Steam
Zamknięcie wersji Beta gry
Wprowadzenie opinii zwrotnej oraz
naprawa błędów
Premiera gry na platformie Steam
Wykonanie intra gry oraz reklam
telewizyjnych do świata gry

Nakłady
narastająco

Źródło finansowania

803 068,41

Środki własne

924 515,99

Środki własne

1 666 577,01

Środki własne

2 029 361,00

Środki własne

2 361 465,00

Środki własne

2 450 012,00

Środki własne

2 568 220,00

Środki własne

3 000 000,00

Środki własne

40 000,00

Środki własne
Źródło: Emitent

„Tormentor”
Link do Steam: https://store.steampowered.com/app/946920/PARANOID/
Gatunek gry: akcja/przygodowe/niezależne/symulacje
Termin rozpoczęcia prac: IIIQ 2020 r.
Platforma i data debiutu: I/IIQ 2023 r. (w zależności od sukcesu gry Succubus), Steam PC
Rola Spółki w tworzeniu gry: producent i wydawca
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Platforma sprzedaży: Steam (w późniejszym czasie planowane są także porty, wyprodukowane przez
zewnętrzne zespoły, na Playstation 5 oraz Xbox Series X/S)
Polityka cenowa: płatność z góry
Cena sprzedaży: 29,99 USD
Szacowane koszty produkcji gry: do 2 mln. PLN. Ostateczny budżet gry zależy od sukcesu premiery gry
Succubus.
Dotychczas poniesione koszty produkcji gry (31.03.2021): 38.000,00 PLN
Etap produkcji: 5%
Poziom Wishlist Steam (na dzień 05.05.2021): 22.000
Prawa autorskie: pełne autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne i pokrewne, bez czasu trwania,
ograniczeń terytorialnych i pól eksploatacji
Opis gry
Na platformie Steam zapowiedziana została gra Tormentor. Zadaniem gracza jako tytułowego oprawcy jest
torturowanie więźniów cel śmierci opuszczonego więzienia. Celem gry jest sprawowanie kontroli nad
zakładem karnym oraz zarabianie na transmisji ze znęcania się nad ofiarami. Główny bohater produkcji zmaga
się z chorobą psychiczną. Eksperymentalny lek na jego przypadłość jest w posiadaniu grupy przestępczej, z
którą jest zmuszony współpracować. Gra ma zaoferować kreator torturowanych postaci z możliwością
dostosowywania ich wyglądu czy głosu, organizowanie polowań na ofiary, brutalne egzekucje oraz rozwijanie
narzędzi tortur.
Dla gry utworzono stronę Steam, gdzie zawarto materiały graficzne i zwiastuny gry.
Wizualizacje gry

Źródło: Emitent

Harmonogram prac nad grą Tormentor
Kamień milowy / etap
produkcji
(% ukończenia gry)

Data
realizacji

5% Ukończenia gry

2020-12-23

25% Ukończenia gry

2021-11-12

30% Ukończenia gry

2021-12-12

60% Ukończenia gry

2022-06-23

80% Ukończenia gry

2022-12-12

95% Ukończenia gry

2023-02-21

100% Wydanie gry

I/IIQ 2023 r

Koszty marketingowe
Koszty marketingowe

Opis kamienia, zadań
Przygotowanie trailera i grafik
gry na potrzeby strony Steam
Preprodukcja gry
Przygotowanie pokazu
rozgrywki
Zamknięcie wersji Beta gry
Wydanie prologu gry na
platformie Steam
Wprowadzenie opinii zwrotnej
oraz naprawa błędów
Premiera gry na platformie
Steam
Reklamy Facebook
Reklamy aktorskie typu live
action

Nakłady
narastająco

Źródło finansowania

32 000,00

Środki własne

189 000,00

Środki własne

268 000,00

Środki własne

786 000,00

Środki własne

1 266 000,00

Środki własne

1 866 000,00

Środki własne

2 000 000,00

Środki własne

15 000,00

Środki własne

40 000,00

Środki własne
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Źródło: Emitent

Dodatkowe gry
Spółka zamierza przeprowadzić badanie rynku w zakresie potencjału sprzedażowego pięciu nowych
potencjalnych produkcji na wydarzeniu – Festiwal Horroru Madmind. Przedsięwzięcie ma mieć miejsce w
grudniu 2021 roku i ma przybrać formę prezentacji video nowych propozycji studia w celu zbadania ich
potencjału sprzedażowego. Na tej podstawie Zarząd ustali dalszy harmonogram prac nad potencjalnymi
tytułami oraz ich budżety. Szacunkowy nakład Spółki na przygotowanie trailerów i materiałów graficznych
wszystkich pięciu gier wynosi łącznie 139,5 tys. PLN.
72. 6.4. Zespół deweloperski
Na dzień 30.04.2021 r. Spółka współpracowała z 24 osobami. Osiem osób zatrudnionych zostało w oparciu o
umowę o dzieło, w tym po 3 grafików i 3 animatorów, dźwiękowiec oraz programista. Jedenaście osób
zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę - jeden grafik, dwóch programistów, dwóch testerów,
czterech designerów, jeden producent oraz jeden pracownik administracji. Jeden tester został zatrudniony w
oparciu o umowę - zlecenie, a trzy osoby były związane umowami typu B2B - animator, programista oraz
administracja zewnętrzna (księgowość i kadry GK Capital). Członkiem zespołu jest również Prezes Zarządu.
Zespół Emitenta na dzień 31.12.2020 r. i na dzień 30.04.2021 r.
ILOŚĆ OSÓB NA 31.12.2020 R.

ILOŚĆ OSÓB NA 30.04.2021 R.

GRAFICY

DZIAŁ:

4

4

PROGRAMIŚCI

4

4

LEVEL DESIGNERZY

4

4

TESTERZY

3

3

PRODUCENT

1

1

ANIMATORZY

4

4

DŹWIĘKOWCY

1

1

DORADCA ZARZĄDU

1

0

KOORDYNATOR BIURA

1

1

ADMINISTRACJA ZEWNĘTRZNA

1

1

ZARZĄD

1

1

SUMA

25

24
Źródło: Emitent

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Spółka dysponuje 24 osobowym zespołem deweloperskim,
przy czym 20 osób zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę/dzieło/zlecenie, a 3 współpracują w formie
B2B. Dwudziestą czwartą osobą jest Prezes Zarządu.
Najważniejszymi osobami w strukturze Emitenta są Prezes Spółki - Tomasz Dutkiewicz oraz Daniel Witek.
Prezes Zarządu Spółki posiada ponad 13-letnie doświadczenie w branży gier video. Zorganizował oraz brał
udział w utworzeniu Madmind Studio, od początku pełniąc funkcję zarządczą. Doświadczenie zdobywał
pracując w takich firmach jak Flying Fish Works Sp. z o.o., CI Games S.A., Nicolas Games S.A. oraz Vivid Games
S.A. Od roku 2008 związany z branżą gier video. Pracował jako grafik 2D – koncept artysta, między innymi przy
produkcji gry Hellion: Mystery of the Inquistion oraz jako FX-artist, tworząc efekty specjalne oraz materiały
marketingowe dla takich gier jak Real Boxing, Godfire - Rise of Prometheus, Afterfall: Insanity, Alien Rage,
Sniper: Ghost Warrior 2.
Drugim kluczowym członkiem zespołu wskazanym przez Emitenta jest Daniel Witek. Posiada on 14 letnie
doświadczenie w branży gier wideo, specjalizując się w programowaniu zachowania sztucznej inteligencji (AI).
Pracował dla takich spółek, jak Vivid Games S.A., Flying Fish Works Sp. z o.o. czy CI Games S.A., mając w
portfolio uczestnictwo w tworzeniu m.in. gier: Real Boxing i Real Boxing 2, Hellion: Mystery of the Inquisition,
czy Alien Rage. Absolwent informatyki na Politechnice Poznańskiej współpracuje ze Spółką na podstawie
kontraktu B2B.
Ponadto kluczowymi pracownikami Spółki są:
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a.i.1.
Grafik (umowa o dzieło)
Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Autor wielu ilustracji, koncept artów oraz publikacji
komiksowych w skład, których wchodzą zeszyty historyczne, obyczajowe oraz fantastyka. Na przestrzeni lat
współpracował z wieloma wydawnictwami brał również udział przy tworzeniu gazet młodzieżowych.
Współtwórca komiksów undegroundowych. Uczestnik i gość festiwali komiksowych. Prowadził szkolenia i
warsztaty komiksowe. W branży gamedevu tworzył i pracował przy projektach takich spółek jak: Flying Fish
Works Sp. z o.o., CI Games S.A., Madmind Studio S.A. Miał wkład w powstawaniu takich gier jak: Hellion
Mystery of the Inquisition, Alien Rage, Sniper Ghost Warrior2, Enemy Front, Agony, Agony Unrated czy
Succubus. Zajmował się tworzeniem tekstur oraz szeroko pojętym rysunkiem koncepcyjnym.
a.i.2.
Programista (umowa o pracę)
Pracował przy projekcie, który odniósł sukces medialny - The Beast Inside. Poza tym pracował dla Trusense
Sp. z o.o. i przez rok pracował dla Yili Animation Studio.co, które wydało film Yi Wan Nian Yi Hou.
Dla Wojskowej Akademii Technicznej, za pośrednictwem Lucky Media Sp. z o.o., wykonywał symulator
lądowania helikoptera na statku.
a.i.3.
Producent (umowa o pracę)
Gościnnie wykładowca gamedevu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nauczyciel akademicki
na Dolnośląskiej Szkole Wyższej (kierunek projektowanie gier komputerowych). Posiada bogate
doświadczenie dydaktyczne, prowadził m.in.: kursy i szkolenia certyfikowane dla specjalistów IT (zakres
ISTQB, Scrum, agile i waterfall, projektowanie testów) oraz wykłady na konferencjach branżowych (Game
Industry Conference, Test Warez).
Prelegent na wydarzeniach popkulturowych (Polcon, Wrocławskie Dni Fantastyki, Copernicon, Zamczysko)
a.i.4.
Animator (umowa o dzieło)
Doświadczony specjalista animacji, współtwórca projektów:
Arboria (2020) (Character Artists - Projektant postaci), Agony (2018) (Animation - Animacja, Additional
Character Artists – Projektant postaci), Real Boxing 2 (2016) (Animators - Animator), Enemy Front (2014)
(Animation - Animacja), Alien Rage (2013) (Animator – Animator, Enviroment modeling – Projektant
otoczenia, Character (re)design and (re)modeling – Projektant postaci), Sniper: Ghost Warrior 2 (2013)
(Additional Animators – Animator), Call of Juarez: The Cartel (2011) (Animation - Animacja), Dead Island
(2011) (Animation - Animacja) Hellion Mystery of Inquisition (2009 -cancelled) (Animation - Animacja)
a.i.5.
Grafik (umowa o pracę)
Ukończył Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego.
Posiada doświadczenie w reklamie, poligrafii, konserwacji zabytków.
W Spółce wykonuje prace jako Concept art. - artysta koncepcyjny / UI Design – Projektant interfejsu / 2D art –
Projektant 2D. Zajmuje się również działalnością DTP (desktop publishing – publikowanie zza biurka) oraz
przygotowywaniem materiałów marketingowych.
Posiada umiejętności dotyczące game designu – projektowania gier. Ponadto zdobył kwalifikacje w zakresie
grafik reklamowych, identyfikacji wizualnej oraz projektowaniu interfejsu.
a.i.6.
Koordynator biura (umowa o pracę)
Absolwentka Wydziału Filologicznego UMK z 2005 roku. Związana zawodowo z branżą gier od 2015 roku w
takich firmach, jak Vivid Games S.A. i obecnie Madmind Studio S.A. Wcześniej pracowała jako specjalista w
firmie zajmującej się obrotem półproduktami do produkcji biopaliw w UE. Doświadczona copywriter
kreatywny i SEO copywriter, redaktor czasopisma o produktach ekologicznych i branży eko. Pracowała na
systemie klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning – oprogramowanie służące do zarządzania zasobami)
wspierając jego wdrożenie w Vivid Games S.A., korzystała z SVN Tortoise (interfejsy oraz zestaw narzędzi
umożliwiających dostęp do systemu kontroli wersji SVN z poziomu menedżera plików).
73. 6.5. Dane finansowe
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, spółka wydała grę Agony (28.05.2018 r.) oraz jej rozszerzenie
Agony Unrated (30.10.2018 r.). Ponadto Spółka 4.02.2019 r. wydała ścieżkę dźwiękową pod nazwą Agony
Soundtrack. Emitent jest właścicielem portów gry Agony, wydanych na PlayStation 4 (29.05.2018 r.), Xbox
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One (29.05.2018 r.) oraz Nintendo Switch (31.10.2019 r.), wyprodukowanych i wydanych przez studia
zewnętrzne.
W poniższej tabeli zaprezentowano skrócony bilans Emitenta za lata 2019 i 2020
(dane w PLN)
Aktywa trwałe

2019
45 210,90

2020
21 125,38

Aktywa obrotowe, w tym:

3 276 929,46

6 812 277,24

Zapasy

2 178 004,20

4 158 157,36

Należności krótkoterminowe

856 016,87

810 997,70

Środki pieniężne

236 555,03

1 807 857,59

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

6 353,36

35 264,59

Należne wpłaty na kapitał podstawowy
Kapitał własny, w tym:

80 000,00
3 243 496,37

6 458 567,99

Kapitał podstawowy

20 000,00

112 000,00

Kapitał zapasowy

2 220 660,46

5 601 496,37

Pozostałe kapitały rezerwowe

80 000,00

-

606 011,69

-

Zysk/strata z lat ubiegłych

-

Zysk netto

1 528 847,60

745 071,62

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

158 643,99

374 834,63

Suma bilansowa

3 402 140,36

6 833 402,62
Źródło: Emitent

W 2020 roku Spółka odnotowała ponad dwukrotny wzrost wartości sumy bilansowej, w stosunku do roku
poprzedniego. Wynika on w dużej mierze, z przeprowadzonych podwyższeń kapitału zakładowego:
A) 19 grudnia 2019 roku, Aktem Notarialnym Rep. A nr 9754/2019, uchwałą numer 1 dokonano
podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 20.000,00 PLN do 100.000,00 PLN poprzez utworzenie 400
nowych udziałów o wartości nominalnej 200,00 PLN. Nowo utworzone udziały zostały rozdysponowane
między dotychczasowych udziałowców proporcjonalnie;
B) 21 kwietnia 2020 roku, podjęcie uchwały nr 1. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, rep. A
2624/2020, o podwyższenie kapitału zakładowego ze 100.000,00 PLN do 103.000,00 PLN i utworzenie 15
nowych udziałów o wartości nominalnej 200,00 PLN;
C) 2 czerwca 2020 r., podjęcie uchwały nr 5. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, rep A 4043/2020, o
podwyższenie kapitału zakładowego ze 103.000,00 PLN do 112.000,00 PLN i utworzenie 45 nowych
udziałów o wartości nominalnej 200,00 PLN.
Na dzień 31.12.2020 rok Spółka wykazała wartość zapasów na poziomie 4.158.157,36 PLN, gdzie
ewidencjonowane były i są nakłady poniesione na produkcję gier.
Stan środków pieniężnych Emitenta na dzień 31.12.2020 roku wynosił 1.807.857,59 PLN.
W poniższej tabeli przedstawiono skrócony Rachunek Zysków i Strat Emitenta za lata 2019 i 2020
(dane w PLN)
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

2019
3 969 462,83

2020
3 249 459,69

Przychody netto ze sprzedaży produktów

1 869 899,96

1 275 109,30

Zmiana stanu produktów

2 099 562,87

1 974 350,39

Koszty działalności operacyjnej, w tym:

2 261 449,20

2 328 703,83

Usługi obce

592 675,15

703 885,78

Wynagrodzenia

1 445 915,22

1 426 575,94

Inne koszty rodzajowe i pozostałe

222 858,83

198 242,11

Zysk ze sprzedaży

1 708 013,63

920 755,86

Zysk netto

1 528 847,60

745 071,62
Źródło: Emitent
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29 maja 2018 roku Spółka wydała grę Agony w wersji PC na platformie Steam. Gra odniosła sukces
komercyjny. W 2019 i 2020 roku całość przychodów ze sprzedaży produktów jest związana z dystrybucją gry
Agony, jej wersji bez cenzury – Agony Unrated w wersji na PC i konsole oraz soundtracka do gry Agony.
Łączne przychody ze sprzedaży tytułów, od dnia premiery do dnia 31.12.2020 roku, przekroczyły 8,7 mln PLN.
Sukces gry przyczynił się do osiągnięcia zysku netto na poziomie 1.528.847,60 PLN w 2019 roku i 745.071, 62
PLN w 2020.
Spółka większość kosztów ponosi w ramach wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym w
oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie lub o dzieło lub na usługi obce, które w znakomitej większości
wynikają z zawartych umów B2B.
W poniższej tabeli przedstawiono wygenerowane przychody ze sprzedaży gry Agony, Agony Unrated oraz
soundtracku w latach 2018-2020 (dane w PLN)
Platforma

2018

PC (w tym
soundtrack)
Konsole

5 560 221,38

Suma

5 560 221,38

2019

IQ 2020

IIQ 2020

IIIQ2 2020

IVQ 2020

Suma

917 157,32

126323,2

159201,37

171527,73

110551,51

7 044 982,51

952 742,64

0,00

146 615,28

298 049,08

262 841,13

1 660 248,13

1 869 899,96

126 323,20

305 816,65

469 576,81

373 392,64

8 705 230,64
Źródło: Emitent

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent prowadzi prace nad grą Succubus, której premiera
przewidziana jest na 21 lipca 2021 roku. Kolejnymi produkcjami w harmonogramie Spółki są Paranoid nad
którą prace rozpoczęto w IIQ 2018 roku (jednakże je wstrzymano) i którą ukończono w 20% oraz gra
Tormentor, nad którą prace rozpoczęto w 2020 roku i którą ukończono w 5%. Planowany budżet gry Paranoid
opiewa na kwotę 3 mln PLN, a gry Tormentor 2 mln PLN. Zarząd Spółki informuje, że szacowane terminy
premier i budżety dwóch tytułów mogą ulec zmianie po premierze gry Succubus.
W poniższej tabeli zaprezentowano wartość zmiany stanu produktów w rozbiciu na gry i okresy czasowe: rok
2018, 2019 i cztery kwartały 2020 roku rozdzielnie (dane w PLN)
Nazwa

2018

2019

IQ2020

IIQ2020

IIIQ2020

IVQ2020

Suma

Paranoid

59 347,49

1 606 924,64

203,26

101,62

0,00

0,00

1 666 577,01

SUCCUBUS

1 500,00

484 572,23

557 012,21

376 849,65

450 513,77

550 369,88

2 420 817,74

AGONY
UNRATED
Tormentor

0,00

8 066,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

9 366,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000,00

0,00

38 000,00

Suma

60 847,49

2 099 562,87

558 515,47

376 951,27

488 513,77

550 369,88

4 134 760,75
Źródło: Emitent

W powyższej tabeli zestawiono nakłady poniesione na poszczególne tytuły produkowane przez Spółkę. Należy
zwrócić uwagę na fakt, iż tabela nie uwzględnia nakładów poniesionych na grę Agony, która była realizowana
w latach 2016 i 2017. W tamtym okresie Spółka nie prowadziła analitycznego podziału nakładów
ponoszonych na produkcję gry Agony, Agony Unrated oraz Soundtrack. Łączne poniesione nakłady na ich
produkcję wyniosły blisko 5.5 mln PLN (wraz z kosztami marketingu). Kolejnym tytułem, na którym Spółka
skupiała uwagę była gra Succubus i na przestrzeni 3 lat poniosła nakłady rzędu blisko 2,5 mln PLN. W 2018 i
2019 roku równolegle prowadzone były prace nad grą Paranoid, jednak decyzją Zarządu wstrzymano jej
produkcję do czasu zakończenia prac nad Succubusem, który zaangażował całość mocy przerobowych Studia.
Niemniej jednak Zarząd informuje, iż zamiarem Emitenta jest dokończyć grę Paranoid po premierze
Succubusa. Budżet gry jest szacowany na 3 mln PLN.
Ponadto Spółka od 2020 roku rozpoczęła pracę nad kolejnym projektem pt. “Tormentor”, na którym do dnia
31.03.2021 roku poniesiono nakłady rzędu 38 tys. PLN. Dla gry utworzono stronę Steam, gdzie umieszczone
zostały materiały graficzne i video. Planowany budżet tytułu opiewa na kwotę 2 mln PLN.
Zarząd Spółki informuje, że szacowane budżety dwóch tytułów mogą ulec zmianie po premierze gry Succubus.
74. 6.6. Strategia rozwoju
Podstawa działalności Madmind Studio S.A., a więc tworzenie gier w klimacie horroru, akcji lub survivalu ma
w najbliższym czasie pozostać niezmieniona. Na dzień sporządzenia dokumentu Spółka wydała grę na PC,
Agony (29.05.2018 r.) oraz jej rozszerzenie - Agony Unrated (30.10.2018 r.). Zleciła także wykonanie portów
Agony, które zostały wydane na platformach: Playstation 4 (29.05.2018 r.), Xbox One (29.05.2018 r.) oraz

Dokument Informacyjny Madmind Studio S.A.
Nintendo Switch (31.10.2019 r.). Ponadto Spółka powierzyła Ignibit S.A. produkcję portów gier Agony i Agony
Unrated, na platformy VR (wirtualna rzeczywistość).
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, Emitent koncentruje się na produkcji następnego tytułu Succubus, którego premiera planowana jest na 21 lipca 2021 roku na platformie Steam. Dnia 22.07.2020 roku
miała miejsce premiera fragmentu gry, pod nazwą Succubus: Prologue (na platformie Steam). W dniu 26
kwietnia 2021 roku na platformie Steam została udostępniona wersja demo gry Succubus. Na dzień 5.05.2021
r. poziom wishlisty tytułu kształtuje się na poziomie około 215 tys., a udostępniony Prolog został oceniony
bardzo pozytywnie - na platformie Steam oddano 4210 opinii, w tym 83% pozytywnych. W przypadku
znaczącego sukcesu gry Succubus, Spółka przeznaczy dodatkowe środki na rozwój tej produkcji, wspierając
grę dodatkową, darmową zawartością oraz płatnymi dodatkami w postaci DLC (ang. downloadable content,
DLC – produkt stanowiący rozszerzenie gry - “zawartość do pobrania”).
Ponadto dnia 5 lutego 2021 roku Spółka podpisała z Console Labs S.A. umowę w przedmiocie produkcji i
wydania gry Succubus na konsolach PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S i Xbox Series X. Na dzień sporządzenia
niniejszego dokumentu Console Labs S.A. otrzymało niezbędne materiały i rozpoczęło prace nad portem gry.
Spółka w IIQ 2018 roku, rozpoczęła równoległe prace nad innym tytułem, jednakże zostały one zawieszone,
do czasu wydania gry Succubus. Gra pt. “Paranoid”, której premiera przewidywana jest na IVQ 2022 rok to
trzecia planowana produkcja Studia. Budżet gry ma opiewać na kwotę 3 mln PLN, przy czym na dzień
sporządzenia niniejszego dokumentu, nakłady poniesione na ten tytuł wynoszą 1.666.577,01 PLN. Ostateczna
data premiery i szacowany budżet produkcji zostaną ustalone po premierze gry Succubus. Podobnie dla gry
Tormentor, nad którą prace rozpoczęto w IIIQ 2020 roku, w postaci stworzenia strony Steam, gdzie
umieszczono materiały graficzne i video. Wskazane działania wymagały nakładu 38.000,00 PLN. Na dzień
5.05.2021 r. wishlista projektu kształtuje się na poziomie ok. 22 tys. Szacowany budżet gry to 2 mln PLN, a
data premiery planowana jest na przełomie I/IIQ 2023 r. Oba tytuły wpisują się w nurt survival horrorów
wydawanych przez Spółkę.
Madmind Studio S.A. planuje niezmiennie tworzyć gry na PC i opierać się o model produkcji opisany w
punkcie 6.2., który obejmuje pięć etapów, w tym jedną fazę ciągłą - marketing i cztery fazy produkcyjne
następujące po sobie. Produkty Spółki mają być grami pierwszoosobowymi z gatunku akcji i survivalu,
utrzymane w klimacie horroru. Emitent zakłada powiększenie portfolio własnych produkcji jako cel stawiając
sobie wydawanie jednej gry rocznie oraz kierowanie jednego tytułu do preprodukcji co kwartał.
Zwiększony ma zostać również zespół deweloperski, tak aby możliwe było prowadzenie dwóch niezależnych
projektów jednocześnie. Pierwszy zespół ma pracować nad grami o wyższym budżecie, wynoszącym powyżej
4 milionów złotych. Drugi ma koncentrować się na tworzeniu mniejszych gier, będących produkcjami
niezależnymi, których każdorazowy budżet ma wynosić od 1 do 2 milionów złotych.
Zarząd Emitenta zamierza przeprowadzić badanie rynku w zakresie potencjału sprzedażowego pięciu nowych
produkcji na planowanym wydarzeniu – Festiwal Horroru Madmind. Przedsięwzięcie ma się odbyć w grudniu
2021 roku i ma przybrać formę prezentacji video nowych propozycji studia w celu zbadania ich potencjału
sprzedażowego. Na tej podstawie Zarząd Spółki ustali harmonogram prac nad potencjalnymi tytułami oraz ich
budżety. Szacunkowy nakład Spółki na przygotowanie trailerów i materiałów graficznych wszystkich pięciu
gier wynosi łącznie 139,5 tys. PLN.
Zewnętrznym podmiotom, niezmiennie zlecane będzie tworzenie portów gier na PC wyprodukowanych przez
Spółkę, na inne platformy (konsole i VR), a także prowadzenie marketingu.
75. 6.7. Rynek działalności
Globalna branża gier rozwija się bardzo szybko - z uwagi na wysoką dynamikę wzrostu, jest to także rynek
bardzo zmienny. Jest to szczególnie istotne w roku 2021, w którym dodatkową zmienność generują czynniki
zewnętrzne (pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, niestabilna sytuacja geopolityczna na świecie czy problemy
wewnętrzne Stanów Zjednoczonych) oraz czynniki wewnętrzne (w szczególności dynamiczny rozwój
technologii VR/AR, premiery konsol piątej generacji i zmiany strukturalne związane z łączeniem społeczności
graczy niezależnie od wykorzystywanej przez nich platformy sprzętowej).
Zgodnie z badaniami firmy Newzoo największym rynkiem w ostatnich latach był rynek chiński. Pozycja lidera
dla Chin nie jest jednak stała, gdyż udział w światowych przychodach jest tam podobny do tego z USA . W tej
samej chwili to region Azji – Pacyfiku stanowił aż 48% łącznych przychodów ze sprzedaży gier na świecie w
2019. Kolejne miejsce zajmowała Ameryka Północna z 26% udziałem, a niewiele za nią – region Europa,
odpowiedzialna za 19%. Na samym końcu pozostaje Ameryka Łacińska, której udział w rynku wynosi 4% i
Afryka, której udział wynosi 3%. Najszybciej rozwijają się rynki młode – Rynek afrykański wraz z bliskim
wschodem rozwijał się w rekordowym tempie +30,2% r/r, dwucyfrowe wzrosty odnotował również rynek
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Ameryki Łacińskiej (wzrost o +25,2% rok do roku). Region Azji-Pacyfiku odnotował wzrost +17,5% r/r (głównie
za sprawą odblokowania rynku Chińskiego), rynek amerykański rozwinął się o 21,4% r/r, a europejski o 19,9%
r/r.
Jednym z powodów ograniczających ekspansję rynków azjatyckich jest szeroko zakrojona akcja legislacyjna
mająca na celu walkę z uzależnieniem od gier komputerowych wśród najmłodszych. W wielu krajach, w
szczególności w Chinach i Korei Południowej, obowiązują ustawowe limity ograniczające czas przeznaczany na
tę formę rozrywki. W Chinach ponadto funkcjonuje bardzo restrykcyjny system certyfikacji gier, który
znacząco ogranicza możliwości legalnego wprowadzania nowych tytułów (nowy regulator praktycznie
zamroził wszystkie debiuty w drugiej połowie 2018 roku) globalny rynek gier komputerowych wyceniany jest
w tym roku na kwotę ok. 174,9 miliardów USD, ze skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu
wynoszącym 9,4% w ostatnich latach. Perspektywy rozwoju branży są zaskakujące. Do 2023 wzrosnąć ma on
do kwoty przewyższającej 200 miliardów dolarów.

źródło: Newzoo 2020 Global Games report

Jeżeli chodzi o segmentację rynku gier wideo, zdecydowanym liderem pozostają urządzenia mobilne z
wynikiem 48% przychodów dla światowego rynku, w tym dla gier na smartfony przypada 40%. Wzrost
przychodów w tym segmencie r/r wyniósł 13,3%. Procent przychodów z gier na tablety wyniósł 9% i
odnotował wzrost 2,7% r/r. Na drugim miejscu utrzymują się konsole, z udziałem 28% przychodów i ich
wzrostem 6,8% r/r. Na trzecim miejscu, plasują się natomiast najdroższe z gamingowego punktu widzenia
rozwiązanie sprzętowe, czyli komputery osobiste – w tym gry ściągalne i pudełkowe stanowiące 21% rynku
(wzrost 4,8% r/r) i gry przeglądarkowe, stanowiące zaledwie 2% rynku (spadek przychodów w tym segmencie
o 13,4% r/r).
Poniższy wykres przedstawia przychody w miliardach dolarów podzielone zależnie od urządzenia/segmentu,
na który zaprojektowana została gra.
Źródło: Newzoo 2020 Global Games Market Report

W 2020 po raz kolejny urządzenia mobilne będą wieść prym w światowym rynku gamingowym. Konsumenci
na całym świecie łącznie wydadzą w tym segmencie ponad 77 miliardów USD – zarówno poprzez zakup gry
jak i mikropłatności, ale także poprzez prężnie rozwijający się rynek reklamowy coraz silniej zagnieżdżony w
grach mobilnych, w szczególności darmowych („grach free-to-play”). Wyznaczone przed laty trendy raczej nie
ulegają zmianie. Duża dostępność oraz niskie wymogi sprzętowe powodują, że kilku- czy kilkunastominutowe
rozgrywki są w stanie najlepiej zachęcić konsumentów, szczególnie że są oferowane na urządzeniach, które
niemal wszyscy noszą przy sobie cały czas.
Źródło: Newzoo 2020 Global Games Market Report

Spółki publiczne zajmujące się produkcją gier osiągnęły ponad 124 miliardy dolarów przychodu. 50
największych z nich wygenerowało aż 85% przychodów z całej branży. Można wśród nich wydzielić
przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem gier na każdą platformę bądź specjalizującą się w danym
segmencie.
Liczba graczy na całym świecie wciąż rośnie. W 2020 wartość ta zbliży się do 2,7 mld, co oznacza wzrost o ok.
5,3% w stosunku do 2019.
W 2015 roku na świecie 1,99 mld ludzi grało w gry cyfrowe. W 2020 roku nastąpił wzrost populacji graczy do
2,69 mld, co stanowi 35% wzrost w okresie 5 lat. Jak wynika z prognozy przedstawionej w raporcie Newzoo na
rok 2020 pt.: „Global Games Market”, w 2023 roku populacja graczy ma stanowić 3,07 mld ludzi. Szacuje się,
iż w okresie trzyletnim nastąpi 14% wzrost. Na poniższym wykresie zaprezentowano rosnącą w czasie
globalną populację graczy.
Źródło: Newzoo 2020 Global Games Market Report

Ponad połowa z nich pochodzi z regionu Azji i krajów Oceanii. Co jednak istotne, liczba graczy z regionu Afryki
i Ameryki Łacińskiej stanowi blisko 25% wszystkich graczy na świecie, mimo że przychody generowane w tych
obszarach geograficznych stanowią łącznie jedynie 7% wszystkich przychodów branży gamingowej.
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Źródło: Newzoo 2020 Global Games Market Report

Rynek konsol podzielony jest między 3 wiodących producentów. Dominacja tej platformy sprzętowej
odznacza się szczególnie w regionach zamożnych, czyli Europie, Ameryce Północnej i Japonii. Aktualna
generacja składa się z PlayStation 5 produkowanego przez Sony, XBOX series S należącego do Microsoft oraz
Nintendo Switch. Jednakże najpopularniejszymi platformami wciąż są PS4 oraz XBOX One.

Źródło: Bureau of Labor statistics

Jak wskazują badania przeprowadzone przez Bureau of Labor Statistics, w USA, mimo dużych nakładów na
kampanie informacyjne mające na celu promowanie zdrowego stylu życia, przeciętny czas spędzony na
rozgrywce z każdym rokiem stopniowo się wydłuża. Od 2008 do 2018 wzrósł przeciętnie o około połowę
okresu, z 12 minut dziennie aż do 17 minut dziennie. Trend mimo okresowych zawahań jest wzrostowy.

źródło: wikipedia.org

W przypadku Polski sprawa wygląda bardzo podobnie, gdyż zgodnie z raportem Polish Gamers Research’19
w/w produkt Sony jest najpopularniejszą konsolą w kraju. Dopiero za poprzednimi generacjami (PS3,
XBOX360) znajduje się jej konkurent XBOX ONE. Nintendo Switch w Polsce nie uzyskało dużej popularności.
Rozwój Internetu i popularność szerokopasmowego dostępu do sieci za pomocą światłowodu umożliwiło
użytkownikom sprawne pobieranie dużych plików po zakupie bez konieczności wychodzenia z domu.
Dystrybucja gier na PC zdominowana jest przez Steam. Jest to platforma umożliwiająca zakup cyfrowy gier,
która należy do Valve. Polska pod względem wydatków na gry na platformie Steam zajmuje siódme miejsce
na całym świecie.
Nie jest to jednak jedyny gracz na rynku. Dużą popularnością cieszy się też Origin należący do Electronic Arts,
EPIC Games store – producentów znanej gry Fortnite czy polski – GOG od CD Projektu. Platforma od Valve
utrzymuje blisko 50% udział w Polskim rynku, rosną też platformy dystrybucyjne producentów konsol, czyli PS
Network i XBOX Live. Rodzimi producenci są głównie eksporterami, ponieważ ponad 90% przychodów
polskich twórców gier pochodzi z zagranicy.
Wartość krajowego rynku gier wideo wynosi ok. 541 mln USD, co oznacza stabilny wzrost o ponad 7% w
stosunku do roku poprzedniego i odpowiada ok. 0,4% wartości rynku światowego. Wynik taki plasuje nas na
24 miejscu na ziemi. Populacja online stanowi blisko 32 miliony użytkowników – czyli aż 84% wszystkich
mieszkańców Polski. Wydatki na gry rocznie wynoszą przeciętnie 17 USD na każdego użytkownika sieci w
kraju. Wydajemy znacznie mniej niż kraje rozwinięte, przez to rynek np. w Hiszpanii mimo populacji większej
o niespełna 20% - tamtejszy rynek jest większy przeszło 5-krotnie. W Polsce działa ponad 440 firm
produkujących gry, które zatrudniają około 9,7 tys. osób. Rocznie do graczy trafia około 480 nowych, polskich
produkcji. Przez globalne zasięgi wypuszczanych na rynek gier, nie można mówić o sektorze, tylko lokalnie.
Największymi polskimi podmiotami są CD Projekt S.A., 11 Bit Studios S.A., Techland S.A. czy PlayWay S.A.
zrzeszający wiele małych software-house. Rodzima produkcja gier rozwija się od wielu lat, pierwsze z ww.
spółek swoją działalność rozpoczynały przeszło 20 lat temu.
Szacuje się, że w Polsce ponad 31,5 milionów ludzi ma dostęp do Internetu. Zgodnie z badaniami analityków
¾ z nich w ostatnim roku grało w gry. Skala rynku jest więc bardzo duża. Profil polskiego gracza zmienia się w
ciągu ostatnich lat. W 2019 nie jest już to mężczyzna w wieku 18-29, ponieważ 47% graczy to kobiety.
Tendencja wzrostowa wśród kobiet trwa już wiele lat, gdyż w 2014 mężczyźni stanowili przeszło 57%
wszystkich korzystających z tej formy rozrywki.
Nie tylko kwestie obecności większej liczby kobiet na rynku się zmieniają. Przeciętny polski gracz starzeje się.
źródło: Polish'19 Gamers Research

Trend rosnącego udziału liczby graczy dorosłych, często posiadających swoje rodziny, wynika ze zmiany
struktury demograficznej w Polsce. Coraz mniej liczne roczniki w XXI wieku, a także osoby starsze, które
zainteresowały się grami z czasów dzieciństwa powoduje, że średnia przesuwa się w kierunku klienta
starszego. Na tym etapie jest to atrakcyjna transformacja, gdyż producenci nie muszą przejmować się
ograniczeniami wiekowymi. Grupa docelowa po 30 roku życia jest także przeciętnie bardziej majętna, przez co
może pozwolić sobie na częstszy zakup gier czy nowych konsol.
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Skoro prawie każdy polski obywatel jest graczem, warto przyjrzeć się strukturze geograficznej i ekonomicznej
konsumentów. Polacy najwięcej grają we wsiach oraz małych i średnich miejscowościach (odpowiednio 33% i
32%). Im większe miejsce zamieszkania przeciętnego obywatela, tym mniejszy jest jego udział w strukturze
graczy. Miasta powyżej 100tys. są miejscem życia dla 1/5 graczy, a pond półmilionowe metropolie – dla ok.
16%. Mniejsze różnice widać zaś w kwestiach ekonomicznych. Gracze z ubogich gospodarstw domowych
tworzą 24% ogółu. Gracze należący do klasy średniej są najbardziej liczną grupą, która opiewa na 42%. Tuż za
nimi plasują się gracze z dobrą sytuacją finansową w domu – 34%.
Coraz więcej graczy w Polsce decyduje się na zakup gier i dodatków za pośrednictwem Internetu. W 2019 ok.
42% graczy kupiło wersję cyfrową. W przyszłości aż 55% użytkowników konsol oraz 46% użytkowników
komputerów PC deklaruje chęć zakupu gry w dystrybucji cyfrowej. Dodatki, skórki i rozszerzenia do gier
kupowane online zainteresowały przeszło 28% graczy komputerowych.
źródło: Polish'19 Gamers Research

Gry dzielą się nie tylko na platformy, na których są dostępne, ale również na gatunki. Popularność tychże
dosyć mocno zależy od przeznaczenia urządzenia, jak i możliwości technicznych, które pozwalają na
komfortową rozgrywkę.
Gracze na PC najczęściej wybierają gry:
 RPG 38%

Gracze korzystający z konsol wybierają gry:
 Wyścigowe 58%



Logiczne 38%



Przygodowe 49%



Wyścigowe 38%



Akcji 45%

Potwierdzonym trendem widocznym na przestrzeni ostatnich lat jest największy udział graczy konsolowych, w
grupie osób deklarujących płacenie za gry oraz jej dodatki. Warto zauważyć, że r/r odnotowany jest spadek
osób płacących za gry o 9% oraz o 2% mniej fanów konsol wydaje pieniądze na dodatki do gier.
W przypadku graczy PC prawie połowa graczy nie wydaje pieniędzy na gry. Mimo to 41% graczy kupuje
pełnopłatne wersje gier, a 27% przeznacza środki finansowe na dodatki do nich.
Pandemia a gracze
W trakcie lockdownu w Polsce zaobserwowano zmiany zachowań konsumenckich graczy oraz osób wcześniej
niezainteresowanych grami. Obydwie te grupy zainteresowały się elektroniczną rozrywką, w większym
stopniu niż w przeszłości.
W trakcie pandemii koronawirusa, 31% graczy i 39% dzieci zadeklarowało, że grało częściej niż dotychczas.
Badacze z IPSO i ISFE zaobserwowali także wzrost zainteresowania zakupem sprzętu do grania. W drugim
kwartale 2020 roku czas spędzony przy grach komputerowych zwiększył się średnio aż o 1,5 godziny w ciągu
tygodnia w grupie graczy od 6 do 64 roku życia w porównaniu z wynikami w drugiej połowie 2019 roku.
Jednak po zniesieniu lockdownu zaobserwowany jest powrót do zwyczajów sprzed przymusowej izolacji.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań „Polish Gamers Research 2020”

Silnik gry komputerowej jest główną częścią kodu, posiadającą zintegrowane środowisko programistyczne
zaprojektowane dla osób tworzących gry komputerowe.
Dwoma najpopularniejszymi silnikami, na których tworzone są gry jest Unreal Engine tworzony przez Epic
Games oraz Unity tworzony przez Unity Technologies. Unreal Engine jest silnikiem pozwalającym tworzyć gry
w 3D z wysoką jakością grafiki. Został napisany w języku C++, a mechanizmy w nim zaimplementowane
wspomagają wieloplatformowość. Silnik Unity pozwala na stworzenie gier 2D jak i 3D. Często stosowany jest
do mniej rozbudowanych produkcji. Jądro silnika zostało napisane w C++, ale pozwala na pisanie skryptów w
C# oraz Java Script. Unity również wspomaga wieloplatformowość, co znacząco ułatwia proces portowania
gier na inne platformy sprzętowe.
Obydwa silniki są darmowe, jednakże obydwa posiadają próg, powyżej którego naliczane są opłaty. Unreal
Engine po osiągnięciu 3,000 USD dochodu brutto nalicza tantiemy w wysokości 5% na produkcie, które
rozliczane są co kwartał. Wyjątkiem jest, kiedy gra jest wydawana za pośrednictwem Epic Store, wtedy
wcześniej wymieniony pośrednik pokrywa koszt tantiemy.
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Silnik Unity jest bezpłatny, aż do osiągnięcia przychodów powyżej 100,000 USD, wtedy wymagane jest
rozszerzenie subskrypcji programu do wersji Plus 399 USD/rok. Powyżej 200,000 USD przychodu konieczna
jest subskrypcja Pro 1800 USD/rok lub Enterprise 200USD/rok.
Największe studia produkujące gry, decydują się także na stworzenie własnych silników które dostosowują do
swoich wymagań. Takie silniki to np. Frostbite od EA DICE który był podstawą serii gier Battlefield czy
CryENGINE rozwijany przez Crytek, używany w serii Far Cry. W takim wypadku nie nalicza się dodatkowych
kosztów z tytułu tantiem czy subskrypcji.
Segment VR/AR/MR: Rzeczywistość rozszerzona
Branża wirtualnej rzeczywistości dzieli się na 3 kategorie VR, AR oraz MR. Cieszący się największą
popularnością jest VR (Virtual Reality), czyli technologia generująca w pełni sztuczne otoczenie za pomocą
urządzenia przekazującego obraz na dwie soczewki. Takim urządzeniem jest np. Oculus Rift, należący do
spółki Facebook. VR najczęściej używany jest do gier wideo, gdyż ten typ technologii pozwala na pełną
immersję.
Kolejną klasą technologiczną jest AR (Augmented Reality) nazywana rzeczywistością rozszerzoną. Polega ona
na nakładaniu wizualizacji 3D na realny obraz, jednakże niepozwalający na interakcje z nałożonymi
elementami, które pozostają statyczne. AR pozwala na korzystanie z takich funkcji jak wyszukiwanie treści za
pomocą wyszukiwarek internetowych czy korzystanie z innych funkcji np. map czy aparatu.
Ostatnią w kategorii jest rzeczywistość hybrydowa, kryjąca się za skrótem MR (Mixed Reality). Jest to
technologia bardzo podobna do AR, która odróżnia się od niej możliwością interakcji z obrazem
wykreowanym komputerowo. Wykorzystuje się ją przykładowo w branży gier wideo, ale także wśród
inżynierów oraz architektów, jako narzędzie wspomagające projektowanie oraz wizualizację modeli. Sprzętem
tego typu jest np. MR – HoloLens wyprodukowany przez Microsoft.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie SuperData .

Przychody powiązane ze sprzedażą urządzeń oraz aplikacji VR/AR w 2019 roku osiągnęły 6,5 mld USD, a w
2020 6,7 mld USD. Według prognozy zawartej w raporcie „Kondycja Polskiej Branży Gier 2020” przychody te
wzrosną do 11 mld USD i mają być głównie generowane przez VR. Oculus Quest mający debiut w maju 2019
roku, sprzedał się w liczbie 208 tys. Zdobywając 49% rynku. Prognozy przychodów generowanych przez VR na
komputerach osobistych zapowiadają wzrost o 119% rok do roku, a następne 5 lat ma być okresem z
największym źródłem przychodów dla segmentu VR, według analityków PwC.
76.
Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji
kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym
Działalność Madmind Studio w 2020 koncentrowała się na produkcji gier na platformę PC. Grą, nad którą
pracuje obecnie studio, to Succubus, którego premiera na PC jest przewidywana na dzień 21 lipca 2021 roku.
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu jest ona ukończona w 90% i stan wydatków na jej produkcje,
na dzień 31.03.2021 roku wynosił około 2,6 miliona złotych. Spółka szacuje, że całkowite nakłady wyniosą
około 2,85 miliona zł. Spółka w IIQ 2018 r. rozpoczęła prace nad inną grą - Paranoid. Na dzień sporządzania
tego dokumentu, jej produkcja została wstrzymana, do czasu wydania gry Succubus. Dotychczas poniesiono w
związku z jej produkcją około 1,7 miliona zł. Całkowity budżet na stworzenie Paranoid ma stanowić około 3
mln zł, jednakże zostanie on dokładniej oszacowany po premierze gry Succubus. Spółka na dzień sporządzenia
niniejszego Dokumentu, przewiduje, że premiera gry Paranoid powinna mieć miejsce w IVQ 2022 roku.
Ponadto, w IIIQ 2020 roku spółka rozpoczęła prace nad grą Tormentor. Stworzona została strona Steam, gdzie
umieszczono materiały graficzne i video. Wskazane działania wymagały nakładu 38.000,00 PLN. Szacowany
budżet gry to 2 mln PLN, a data premiery planowana jest na przełomie I/IIQ 2023 r.
77.
Ogólny opis planowanych działań i inwestycji emitenta oraz planowany harmonogram ich
realizacji po wprowadzeniu jego instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu
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– w przypadku emitenta, który nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej działalności
operacyjnej
Spółka osiąga regularne przychody z działalności operacyjnej, które w 2020 roku wyniosły 1 275 109,30 PLN.
78.
Informacje o wszczętych wobec
restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym

Emitenta

postępowaniach:

upadłościowym,

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie
upadłościowe, restrukturyzacyjne ani likwidacyjne.
79.
Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub
egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności
Emitenta
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie
ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności
Emitenta.
80.
Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi,
postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za
okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według
wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub
mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta, albo zamieszczenie stosownej
informacji o braku takich postępowań
Nie wystąpiły żadne istotne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub
arbitrażowe, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnich 12
miesięcy lub takie, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to mogły mieć lub miały w
niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.
81.
Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy
instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji
ekonomicznej i finansowej
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, Emitent nie posiada istotnych zobowiązań wobec posiadaczy
instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji
ekonomicznej i finansowej.
82.
Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z
działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym
Dnia 31.03.2020 roku, Madmind Studio sp. z o.o. podpisał z PlayWay S.A. umowę pożyczki, w której zaciąga
zobowiązanie w wysokości 30 000 zł. Kwota została przekazana w formie środków pieniężnych. Pożyczka
została spłacona dnia 15.09.2020 roku.
Dnia 17.04.2020 roku, Madmind Studio sp. z o.o. podpisała z PlayWay S.A. umowę pożyczki, w której zaciąga
zobowiązanie w wysokości 20 000 zł. Kwota została przekazana w formie środków pieniężnych i spłacona dnia
15.09.2020 roku.
Odsetki były naliczane poprzez iloczyn wartości bieżącego zadłużenia oraz stawki WIBOR 3M, powiększoną o
marżę pożyczkodawcy w wysokości 2%.
Dnia 21.04.2020 roku, w obecności notariusza Dominika Piotrowskiego, prowadzącego Kancelarię notarialną
przy ulicy Dzielnej 72 lok. 43 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (rep. A
2624/2020), podczas którego podjęto uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z kwoty
100.000 PLN, do 103.000 PLN. Kwota podwyższenia wynosiła 3.000 PLN, co spowodowało utworzenie 15
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nowych, niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 200 PLN każdy. Nowoutworzone udziały zostały
objęte w równych ilościach 5 sztuk, przez trzy osoby. Każdy z nabywców wpłacił wkład pieniężny w wysokości
100.000 PLN, z czego nadwyżka nad wartością nominalną objętych udziałów (o wartości po 1.000 PLN),
została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. Poza objęciem udziałów, w powyższym akcie notarialnym
(rep. A 2624/2020), zostały podjęte uchwały niezbędne do uaktualnienia Statutu i Umowy Spółki, zgodnie z
nową wysokością jej kapitału zakładowego i strukturą udziałowców.
Dnia 30.07.2020 roku, spółka podpisała umowę z Community Villa LTD. W jej ramach, Community Villa ma
prowadzić marketing produktów Madmind przez platformy internetowe i media społecznościowe takie, jak
Steam, Facebook, Twitter czy Discord, a także śledzenie recenzji, dyskusji i materiałów dotyczących gier
studia, korespondencję mailową, czy relacji z mediami. Umowa została podpisana na czas nieokreślony, od
1.08.2020. Produktami, których dotyczy umowa, są gry Agony, Agony Unrated oraz Succubus. W celu
wykonania powyższych zadań, Madmind Studio zobowiązał się do przesyłania materiałów promocyjnych i
udzielania wszelkich niezbędnych informacji. Wynagrodzenie za usługę miało charakter pieniężny i zostało
ustalone na poziomie 47 PLN, za każdą godzinę pracy, co dało stawkę za 30 dni w wysokości 870 PLN.
Wynagrodzenie jest podwyższane przez każde zdarzenie dodatkowe, takie jak wydanie komunikatu
prasowego i jest to kwota 400 PLN za jedno wydarzenie. Łącznie, do dnia 28 lutego 2021 roku Spółka
dokonała płatności na rzecz Community Villa LTD w kwocie 14.867,5 PLN brutto. Dnia 28 lutego 2021 roku
została rozwiązana umowa pomiędzy Madmind Studio a Community Villa LTD.
Dnia 6.10.2020 roku, spółka Madmind Studio sp. z o.o. podpisała umowę z FusionFX Jerzy Sieroń, w której
Spółka zamówiła wykonanie trzynastu cutscen do gry „Succubus”, na które miały się składać animacje postaci
oraz kamer wraz z montażem ośmiu sekwencji filmowych 3D. Zakres prac został określony w ramach kamieni
milowych. Wykonawca, FusionFX, w zamian za określone wynagrodzenie pieniężne, miał wraz z dziełem
przenieść na Madmind Studio sp. z o.o. wszelkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne, w zakresie
korzystania i rozporządzania trailerem w ramach innych utworów w całości lub fragmentach oraz
dokonywania w jego zakresie przeróbek. Wynagrodzenie za dzieło zostało wycenione według wzoru
uwzględniającego czas animacji oraz ilość dni roboczych, wstępny koszt został oszacowany na podstawie
przedstawionej wcześniej sekwencji scen przykładowych. Jego szacowana wielkość wyniosła 100.900 PLN.
Spółka wypłaciła FusionFX wynagrodzenie w kwocie 46.371,00 PLN brutto.
W dniu 19.10.2020 roku została zawarta umowa między Madmind Studio Sp. z o.o., a Ignibit S.A. Ignibit ma za
zadanie wykonać porty gier Agony i Agony Unrated na wszystkie platformy VR, z wyjątkiem Oculus Quest i
Oculus Quest 2 i wydać w swoich kanałach dystrybucji. Wykonawca portów gier zobowiązuje się przenieść na
Madmind Studio Sp. z o.o. autorskie prawa majątkowe do portów gier wraz z własnością egzemplarza oraz
autorskich praw majątkowych do wszystkich składników danego portu, w tym także kodu źródłowego lub
wynikowego, assetów, w tym do plików graficznych i muzycznych, które powstały na użytek danego portu na
VR. Madmind Studio może również dowolnie modyfikować gry. Jako wynagrodzenie Ignibit S.A. otrzyma 50%
zysku (po opłaceniu 30% marży nakładanej przez platformy sprzedażowe) osiągniętego z dystrybucji gry w
wersji na platformy VR. Pozostały zysk jest zobowiązany przekazać spółce Madmind Studio S.A. Wykonawca
gier zobowiązuje się dostarczyć prolog do dzieła na przynajmniej jedną z platform w ciągu 6 miesięcy od
otrzymania kodu źródłowego pełnej wersji gry i jej komponentów graficznych. Termin wykonania pełnej
wersji portów na wszystkie platformy zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami w terminie do 1 tygodnia po
ukończeniu prologu.
83.
Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej
emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały
po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w Rozdziale V
Dnia 1.02.2021 roku miała miejsce rejestracja w KRS przekształcenia spółki z Madmind Studio Sp. z o. o. na
Madmind Studio S.A.
Dnia 5.02.2021 roku Spółka podpisała z Console Labs S.A. umowę w przedmiocie produkcji i wydania gry
Succubus na konsolach PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S i Xbox Series X. Na dzień sporządzenia niniejszego
dokumentu Console Labs S.A. otrzymało niezbędne materiały i rozpoczęło prace nad portem gry. Autorskie
prawa majątkowe należą w pełni do Emitenta. Za wykonanie portów Console Labs S.A. przysługuje
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wynagrodzenie 20% zysku osiągniętego z dystrybucji gry w wersji na wyżej wskazane platformy (przychód po
pomniejszeniu o 30% prowizję nakładaną przez platformy sprzedażowe). Pozostała część zysku przynależna
jest Madmind Studio S.A.
Na podstawie Uchwały nr 11, podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16.03.2021 roku (akt
notarialny Rep. A Nr 632/2021) nastąpiło połączenie akcji spółki, w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej
wartości nominalnej akcji 0,10 PLN, ustalona została wartość 0,50 PLN. Ogólna liczba akcji została zmniejszona
z 59.990.000 do 11.998.000. Do czasu sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego zmiana nie
została zarejestrowana przez sąd.

84.

Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta

85. Dane o członkach Zarządu Emitenta
Zgodnie par. 15 ust 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zgodnie par. 15 ust 3.
Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat.
W skład Zarządu Emitenta wchodzi:
Tomasz Dutkiewicz – Prezes Zarządu
a)

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Tomasz Dutkiewicz – Prezes Zarządu, na okres do 18 grudnia 2025 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Prezes posiada ponad 13-letnie doświadczenie w branży gier video. Zorganizował oraz brał udział w
utworzeniu Madmind Studio, od początku pełniąc funkcję zarządczą. Prowadził projekty spółki w
trakcie kompletnego cyklu produkcyjnego, nadzorując prace całego zespołu deweloperskiego.
Doświadczenie zdobywał także pracując w takich firmach jak Flying Fish Works, CI Games S.A.,
Nicolas Games oraz Vivid Games S.A.
Od roku 2008 związany był z branżą gier video. Pracował jako grafik 2D – koncept artysta, między
innymi przy produkcji gry Hellion: Mystery of the Inquistion oraz jako FX-artist, tworząc efekty
specjalne oraz materiały marketingowe dla takich gier jak Real Boxing, Godfire – Rise of Prometheus,
Afterfall: Insanity, Alien Rage, Sniper: Ghost Warrior 2.
c)

wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla
emitenta
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech
lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Prezes i akcjonariusz w Madmind Studio S.A.
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
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W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie
orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego.
f)

szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji,
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego.

g)

informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej,
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
86. Dane o członkach Rady Nadzorczej Emitenta
Zgodnie z par. 14 ust. 4 Statutu Spółki Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji,
która trwa 5 lat.
Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Madmind S.A. z dnia 16 marca 2021 roku, Rep. A 632/2021 powołano
nowych Członków Rady Nadzorczej w osobach Marka Małeckiego oraz Tomasz Supła, w związku z
odwołaniem Daniela Witka oraz Alana Barczaka. Zmiana nie została zarejestrowana przez sąd do dnia
sporządzenia Dokumentu.
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
Justyna Łusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Małecki – Członek Rady Nadzorczej
Kacper Baryła – Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Supeł – Członek Rady Nadzorczej
Justyna Łusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
a)

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Justyna Łusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, na okres do 18 grudnia 2025 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
2008 – 2011, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, kierunek logistyka, tytuł licencjata
2011 – 2013, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, kierunek logistyka, tytuł magistra
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2011 – 2018, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo, tytuł magistra
2019 – obecnie, aplikacja adwokacka przy Izbie Adwokackiej w Warszawie
2014 – logistyk w Dachser Sp. z o.o.
2014 – 2015 menadżer marki odzieżowej REDI FASHION
2016 – obecnie Kancelaria Adwokacka Marek Małecki
c)

wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla
emitenta
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana
osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem,
czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem,
Aktualnie członek Rady Nadzorczej w spółkach:
Detalion Games S.A.
Gamehunters S.A.
President Studio S.A.
Good Luck Games S.A.
Ignibit S.A.
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie
orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego.
f)

szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji,
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego.

g)

informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej,
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych
Marek Małecki – Członek Rady Nadzorczej
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a)

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Marek Małecki – Członek Rady Nadzorczej, na okres do 18 grudnia 2025 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Adwokat prowadzący kancelarię adwokacką zajmującą się prawem gospodarczym I procesowym.
Członek Trybunałów FIM i FIA; wcześniej przewodniczący Rady Nadzorczej Vistula S.A.
c)

wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla
emitenta
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana
osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem,
czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem
Happy Friend Top Sp. z o.o. - wspólnik
SCDF Sp. z o.o. - wspólnik
Rich Artists Sp. z o.o. - wspólnik
Challange Twenty Sp. z o.o. - wspólnik
ETH Agro Polska Sp. z o.o. - wspólnik
Challange Twenty Two Sp. z o.o. - wspólnik
WNM Group Sp. z o.o. - wspólnik
Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o. - wspólnik
Onco Evo One Sp. z o.o. - wspólnik
BW Development Sp. z o.o. - wspólnik
Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie
orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego.
f)

szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji,
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
Kancelaria Adwokacka Małecki Rychłowski Spółka Jawna w Likwidacji.

g)

informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej,
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Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych
Kacper Baryła – Członek Rady Nadzorczej
a)

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Kacper Baryła – Członek Rady Nadzorczej, na okres do 18 grudnia 2025 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
2014 – 2019 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa
i Administracji, kierunek prawo, tytuł magistra





c)

2019-obecnie – Junior Associate, Maruta Wachta sp. j.
2017-2019 – prawnik, Jungheinrich Polska sp. z o.o.
2017-2019 – prawnik, Herbar sp. z o.o.
2016-2017 – praktykant, Kancelaria Filipek&Kamiński sp. k.
2016 – praktykant, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla
emitenta
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana
osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem,
czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem
W okresie ostatnich trzech lat, dana osoba nie była członkiem organów zarządzających lub
nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie
orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego.
f)

szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji,
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
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W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego.
g)

informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej,
Aktualnie członek Rady Nadzorczej w spółkach:
Gamehunters S.A.
President Studio S.A.
Ignibit S.A.
Titan Gamez S.A.
Good Luck Games S.A.
Powyższe spółki nie jednak stanowią bezpośredniej konkurencji dla emitenta. Emitent prowadzi
działalność w segmencie gier z gatunku horror na PC. Wyżej wymienione spółki prowadzą działalność
w zakresie innych gatunków gier oraz gier VR. Kręgi odbiorców produktów ww. spółek są inne niż
emitenta. Działalność i realizacja interesów ww. spółek nie oddziałuje w negatywny sposób na
działalność i interesy emitenta.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej
a)

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej, na okres do 18 grudnia 2025 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
W 1988 roku ukończył dzienne, pięcioletnie studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym, na kierunku Ekonomia. Od ponad 20
lat prowadzi działalność związaną z grami komputerowymi. Od 2005 roku zajmuje się specjalistyczną
sprzedażą i dystrybucją gier komputerowych w ramach utworzonej przez siebie działalności
TANIEGRY.PL. Dzięki otwieraniu nowych, kolejnych kanałów dystrybucji TANIEGRY.PL zbudowała
mocną pozycję na rynku sprzedaży gier komputerowych w Polsce, a także uznanie wśród
sympatyków i kolekcjonerów elektronicznej rozrywki. W latach 1999 - 2005 pełnił funkcję Senior
Sales Executive w Lyreco S.A.
Doświadczenie zawodowe:
Ancient Games S.A. - Członek Organu Nadzoru od 19 listopada 2019 r.
Art Games Studio S.A. - Członek Organu Nadzoru od 14 marca 2019 r.
Atomic Jelly S.A. - Członek Organu Nadzoru od 19 maja 2020 r.
Baked Games S.A. - Członek Organu Nadzoru od 7 lipca 2020 r.
Black Mirror Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i wspólnik od 14 marca 2017 r.
Console Labs S.A. - Członek Organu Nadzoru od 31 grudnia 2018 r.
Consoleway S.A. - Członek Organu Nadzoru od 15 września 2020
Creativeforge Games S.A.- Członek Organu Nadzoru od 18 lipca 2019 r.

Strona | 95

Degenerals S.A.- Członek Organu Nadzoru od 26 lutego 2020 r.
Demolish Games S.A. - Członek Organu Nadzoru od 22 lipca 2020 r.
Detalion Games S.A.- Członek Organu Nadzoru od 25 kwietnia 2019 r.
Dreamway Games S.A. - Członek Organu Nadzoru od 8 września 2020 r.
Duality S.A.– Członek Organu Nadzoru od 12 stycznia 2018 r.
Freemind S.A. – Członek Organu Nadzoru od 6 marca 2019 r.
Frozen Way S.A. - Członek Organu Nadzoru od 05 listopad 2020 r.
Game Crafters Studio Spółka Akcyjna w Organizacji - Członek Organu Nadzoru od 8 Września 2020 r.
Gameformatic S.A.- Członek Organu Nadzoru od 15 września 2020 r.
Gamehunters S.A. - Członek Organu Nadzoru od 12 listopada 2020 r.
Gameplanet S.A. - Członek Organu Nadzoru od 27 sierpnia 2020 r.
Game Operators S.A. - Członek Organu Nadzoru od 15 maja 2019 r. do 10 sierpnia 2020 r.
Gaming Factory S.A. - Członek Organu Nadzoru od 13 listopada 2018 r. do 30 września 2020
Glivi Games S.A. - Członek Organu Nadzoru od 03 grudnia 2020 r.
Haje sp. z o.o. - Wspólnik od 7 maja 2018 r.
Madnetic Games Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 01 września 2020 r.
Manager Games Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 29 października 2020 r.
Meanastronauts Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 20 listopada 2020 r.
Mobilway Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 29 września 2020 r.
Moonlit Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 14 lutego 2018 r. do 08 marca 2019 r.
Pentacle S.A.- Członek Organu Nadzoru od 11 lutego 2020 r.
PlayWay S.A.- Członek Organu Nadzoru od 20 stycznia 2016 r.do 27 listopada 2020
Polyslash S.A.- Członek Organu Nadzoru od 6 sierpnia 2019 r.
President Studio Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 23 października 2020 r.
Ritual Interactive Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 12 marca 2019 r.
RL9SPORT GAMES S.A. - Członek Organu Nadzoru od 15 stycznia 2021 r.
Septarian Games Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 2 grudnia 2020 r.
Shift Games S.A. – Prezes Zarządu i wspólnik od 18 grudnia 2020 r.
Silk Road Spółka Akcyjna- Członek Organu Nadzoru od 09 listopada 2020 r.
Simrail Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 28 października 2020 r.
Soro Games - Członek Organu Nadzoru od 4 września 2020 r.
Stereo Games - Członek Organu Nadzoru od 21 września 2018 r.
UF Games S.A. - Członek Organu Nadzoru od 06 sierpnia 2020 r.
Ultimate Games - Członek Organu Nadzoru od 28 kwietnia 2017 r.
Woodland Games - Członek Organu Nadzoru od 21 maja 2020 r.
c)

wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla
emitenta
Ancient Games S.A.- Członek Organu Nadzoru od 19 listopada 2019 r.
Art Games Studio S.A.- Członek Organu Nadzoru od 14 marca 2019 r.
Atomic Jelly S.A.- Członek Organu Nadzoru od 19 maja 2020 r.
Baked Games S.A.- Członek Organu Nadzoru od 7 lipca 2020 r.
Black Mirror Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i wspólnik od 14 marca 2017 r.
Console Labs S.A. - Członek Organu Nadzoru od 31 grudnia 2018 r.
Consoleway S.A. - Członek Organu Nadzoru od 15 września 2020
Creativeforge Games S.A.- Członek Organu Nadzoru od 18 lipca 2019 r.
Degenerals S.A.- Członek Organu Nadzoru od 26 lutego 2020 r.
Demolish Games S.A. - Członek Organu Nadzoru od 22 lipca 2020 r.
Detalion Games S.A.- Członek Organu Nadzoru od 25 kwietnia 2019 r.
Dreamway Games S.A. - Członek Organu Nadzoru od 8 września 2020 r.
Duality S.A.– Członek Organu Nadzoru od 12 stycznia 2018 r.
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Freemind S.A. – Członek Organu Nadzoru od 6 marca 2019 r.
Frozen Way S.A. - Członek Organu Nadzoru od 05 listopad 2020 r.
Game Crafters Studio Spółka Akcyjna W Organizacji, Członek Organu Nadzoru od 8 Września 2020 r.
Gameformatic S.A. - Członek Organu Nadzoru od 15 września 2020 r.
Gamehunters S.A. - Członek Organu Nadzoru od 12 listopada 2020 r.
Gameplanet S.A. - Członek Organu Nadzoru od 27 sierpnia 2020 r.
Game Operators S.A. - Członek Organu Nadzoru od 15 maja 2019 r. do 10 sierpnia 2020 r.
Gaming Factory S.A. - Członek Organu Nadzoru od 13 listopada 2018 r. do 30 września 2020
Glivi Games S.A. - Członek Organu Nadzoru od 03 grudnia 2020 r.
Haje sp. z o.o. - Wspólnik od 7 maja 2018 r.
Madnetic Games Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 01 września 2020 r.
Manager Games Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 29 października 2020 r.
Meanastronauts Spółka AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru od 20 listopada 2020 r.
Mobilway Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 29 września 2020 r.
Moonlit Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 14 lutego 2018 r. do 08 marca 2019 r.
Pentacle S.A.- Członek Organu Nadzoru od 11 lutego 2020 r.
PlayWay S.A.- Członek Organu Nadzoru od 20 stycznia 2016 r.do 27 listopada 2020
Polyslash S.A.- Członek Organu Nadzoru od 6 sierpnia 2019 r.
President Studio Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 23 października 2020 r.
Ritual Interactive Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 12 marca 2019 r.
Septarian Games Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 2 grudnia 2020 r.
RL9SPORT GAMES S.A. - Członek Organu Nadzoru od 15 stycznia 2021 r.
Shift Games S.A. – Prezes Zarządu i wspólnik od 18 grudnia 2020 r.
Silk Road Spółka Akcyjna- Członek Organu Nadzoru od 09 listopada 2020 r.
Simrail Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 28 października 2020 r.
Soro Games - Członek Organu Nadzoru od 4 września 2020 r.
Stereo Games - Członek Organu Nadzoru od 21 września 2018 r.
UF Games S.A. - Członek Organu Nadzoru od 06 sierpnia 2020 r.
Ultimate Games - Członek Organu Nadzoru od 28 kwietnia 2017 r.
Woodland Games - Członek Organu Nadzoru od 21 maja 2020 r.
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana
osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem,
czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem
Ancient Games S.A.- Członek Organu Nadzoru od 19 listopada 2019 r.
Art Games Studio S.A.- Członek Organu Nadzoru od 14 marca 2019 r.
Atomic Jelly S.A.- Członek Organu Nadzoru od 19 maja 2020 r.
Baked Games S.A.- Członek Organu Nadzoru od 7 lipca 2020 r.
Black Mirror Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i wspólnik od 14 marca 2017 r.
Console Labs S.A. - Członek Organu Nadzoru od 31 grudnia 2018 r.
Consoleway S.A. - Członek Organu Nadzoru od 15 września 2020
Creativeforge Games S.A.- Członek Organu Nadzoru od 18 lipca 2019 r.
Degenerals S.A.- Członek Organu Nadzoru od 26 lutego 2020 r.
Demolish Games S.A. - Członek Organu Nadzoru od 22 lipca 2020 r.
Detalion Games S.A.- Członek Organu Nadzoru od 25 kwietnia 2019 r.
Dreamway Games S.A. - Członek Organu Nadzoru od 8 września 2020 r.
Duality S.A.– Członek Organu Nadzoru od 12 stycznia 2018 r.
Freemind S.A. – Członek Organu Nadzoru od 6 marca 2019 r.
Frozen Way S.A. - Członek Organu Nadzoru od 05 listopad 2020 r.
Game Crafters Studio Spółka Akcyjna W Organizacji - Członek Organu Nadzoru od 8 Września 2020 r.
Gameformatic S.A.- Członek Organu Nadzoru od 15 września 2020 r.
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Gamehunters S.A. - Członek Organu Nadzoru od 12 listopada 2020 r.
Gameplanet S.A. - Członek Organu Nadzoru od 27 sierpnia 2020 r.
Game Operators S.A. - Członek Organu Nadzoru od 15 maja 2019 r. do 10 sierpnia 2020 r.
Gaming Factory S.A. - Członek Organu Nadzoru od 13 listopada 2018 r. do 30 września 2020
Glivi Games S.A. - Członek Organu Nadzoru od 03 grudnia 2020 r.
Haje sp. z o.o. - Wspólnik od 7 maja 2018 r.
Madnetic Games Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 01 września 2020 r.
Manager Games Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 29 października 2020 r.
Meanastronauts Spółka AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru od 20 listopada 2020 r.
Mobilway Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 29 września 2020 r.
Moonlit Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 14 lutego 2018 r. do 08 marca 2019 r.
Pentacle S.A.- Członek Organu Nadzoru od 11 lutego 2020 r.
PlayWay S.A.- Członek Organu Nadzoru od 20 stycznia 2016 r. do 27 listopada 2020
Polyslash S.A.- Członek Organu Nadzoru od 6 sierpnia 2019 r.
President Studio Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 23 października 2020 r.
Ritual Interactive Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 12 marca 2019 r.
RL9SPORT GAMES S.A. - Członek Organu Nadzoru od 15 stycznia 2021 r.
Septarian Games Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 2 grudnia 2020 r.
Shift Games S.A. – Prezes Zarządu i wspólnik od 18 grudnia 2020 r.
Silk Road Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 09 listopada 2020 r.
Simrail Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 28 października 2020 r.
Soro Games - Członek Organu Nadzoru od 4 września 2020 r.
Stereo Games - Członek Organu Nadzoru od 21 września 2018 r.
UF Games S.A. - Członek Organu Nadzoru od 06 sierpnia 2020 r.
Ultimate Games - Członek Organu Nadzoru od 28 kwietnia 2017 r.
Woodland Games - Członek Organu Nadzoru od 21 maja 2020 r.
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie
orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego.
f)

szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji,
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego.

g)

informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej,
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Dokument Informacyjny Madmind Studio S.A.
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
Tomasz Supeł – Członek Rady Nadzorczej
a)

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Tomasz Supeł – Członek Rady Nadzorczej, na okres do 18 grudnia 2025 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Ekonomii w SGGW, ukończył studia podyplomowe w INE PAN dla kandydatów na
Dyrektorów Finansowych. Pracował w bankowości przedsiębiorstw, domu maklerskim, TFI. Pełnił
funkcję Dyrektora Finansowego w dużej spółce produkcyjnej. Posiada doświadczenie w pełnieniu
funkcji nadzorczych oraz zarządczych spółek kapitałowych.
c)

wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla
emitenta
Games Box S.A. – Prezes Zarządu, Akcjonariusz.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech
lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Games Box S.A – Prezes Zarządu, Akcjonariusz – 02.2021 – nadal
Games Box Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Wspólnik – 09.2020 – 02.2021
Corelens S.A. – Członek Rady Nadzorczej – 08.2020 – nadal (do 09.2020 delegowany do Zarządu)
Red Carpet Media Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej – 05.2020 – nadal
Income Capital Wcześniak, Supeł, Szklarzewski, Wądołowski Sp. j. – Wspólnik – 01.2020 - 05.2020
The Bug End Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – 01.2020 – 01.2020
R.L.T.Y. Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej – 07.2019 - 01.2020
Income Capital Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Wspólnik – 04.2019 – 12.2019
Fundusz Stabilnego Rozwoju Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – 07.2019 - 01.2020
Movie Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej – 10.2016 - 07.2019
Radomska Invest Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – 10.2018 - 08.2019

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie
orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego.
f)

szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji,
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
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W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego.
g)

informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej,
Games Box S.A. – Prezes Zarządu, Akcjonariusz.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
87.
Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz
PlayWay S.A.
Trzebiński Jakub
Dutkiewicz Tomasz
Pozostali
akcjonariusze
Razem

Seria
akcji

Liczba
akcji

%w
kapitale

Głosy na
WZA

%w
głosach

A

35 922 500

59,88%

35 922 500

59,88%

A

3 963 625

6,61%

3 963 625

6,61%

A

4 285 000

7,14%

4 285 000

7,14%

15 818 875

26,37%

15 818 875

26,37%

59 990 000

100,00%

59 990 000

100,00%

A

Źródło: Emitent

Na podstawie Uchwały nr 11, podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16 marca 2021 roku (akt
notarialny rep. A Nr 632/2021) nastąpiło połączenie akcji spółki, w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej
wartości nominalnej akcji 0,10 zł, ustalona została wartość 0,50 zł. Ogólna liczba akcji została zmniejszona z
59 990 000 do 11 998 000. Do czasu sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego zmiana nie została
zarejestrowana przez sąd.
Struktura akcjonariatu po scaleniu (połączeniu akcji) będzie kształtowała się następująco:

Akcjonariusz
PlayWay S.A.
Trzebiński Jakub
Dutkiewicz Tomasz
Pozostali
akcjonariusze
Razem

Seria
akcji

Liczba
akcji

%w
kapitale

Głosy na
WZA

%w
głosach

A

7 184 500

59,88%

7 184 500

59,88%

A

792 725

6,61%

792 725

6,61%

A

857 000

7,14%

857 000

7,14%

3 163 775

26,37%

3 163 775

26,37%

11 998 000

100,00%

11 998 000

100,00%

A

Źródło: Emitent

88.
1.

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Madmind Studio S.A. za 2020 r.

Dokument Informacyjny Madmind Studio S.A.
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Strona | 113

Dokument Informacyjny Madmind Studio S.A.
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89.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania
finansowego Madmind S.A. za rok 2020

Strona | 129

Dokument Informacyjny Madmind Studio S.A.
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Dokument Informacyjny Madmind Studio S.A.

90.
1.

Załączniki

Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta
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Dokument Informacyjny Madmind Studio S.A.

Strona | 137
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91.

Ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta

Dokument Informacyjny Madmind Studio S.A.
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92.
Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie
zarejestrowanych przez sąd
Dnia 16 marca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Madmind Studio Spółka Akcyjna podjęło uchwałę nr
11 w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Akt notarialny Rep. A nr 632/2021
sporządziła Klaudia Mazek, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy
Senatorskiej numer 24 lokal 3. Połączenie akcji nie zostało jeszcze zarejestrowane w KRS.

Dokument Informacyjny Madmind Studio S.A.
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93.
Opinia biegłego rewidenta/opinie biegłych rewidentów z badania wartości wkładów
niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału
zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi
przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane
W okresie ostatnich 2 lat obrotowych nie miało miejsca wniesienie wkładów niepieniężnych na pokrycie
kapitału zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego.

Dokument Informacyjny Madmind Studio S.A.
94.

Definicje i objaśnienie skrótów

DLC

Zawartość do pobrania (ang. downloadable content, DLC) – produkt stanowiący rozszerzenie gry
komputerowej, udostępniany przez wydawcę za pośrednictwem Internetu.

Giełda, GPW, Giełda Papierów
Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

GUS

Główny Urząd Statystyczny

KDPW, Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Kodeks spółek handlowych, KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)

Komisja, KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

KW

Księga Wieczysta

Marża EBIT

Zysk z działalności operacyjnej/Przychody ze sprzedaży produktów*100%

Marża EBITDA

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację/Przychody netto ze sprzedaży produktów
* 100%

Marża netto

Zysk netto /Przychody netto ze sprzedaży produktów *100%

MSR/ MSSF

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej

NBP

Narodowy Bank Polski

NC, NewConnect, rynek
NewConnect
NWZ, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie

Alternatywny System Obrotu w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect

Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

PLN, zł, złoty

złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej

PSR

Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości

Quick ratio

(Aktywa obrotowe – Zapasy) /Zobowiązania krótkoterminowe

Rada Giełdy

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

Regulamin ASO, Regulamin
NewConnect

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia
1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Poziom należności krótkoterminowych na koniec okresu/Przychody netto ze sprzedaży produktów w
danym okresie* Liczba dni (domyślnie 360 dni)
Poziom zapasów na koniec okresu/Koszty działalności operacyjnej w danym okresie* Liczba dni
(domyślnie 360 dni)
Poziom zobowiązań handlowych na koniec okresu/Koszty działalności operacyjnej w danym okresie*
Liczba dni (domyślnie 360 dni)
Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, działający od 30 sierpnia
2007 r.

Rotacja należności (w dniach)
Rotacja zapasów (w dniach)
Rotacja zobowiązań (w dniach)
Rynek NewConnect, NewConnect,
Alternatywny System Obrotu, ASO
Spółka, Madmind Studio Spółka
Akcyjna, Madmind S.A., Emitent
Statut, Statut Emitenta, Statut
Spółki
Ustawa o KRS
Ustawa o obrocie, Ustawa o
obrocie instrumentami
finansowymi
Ustawa o ochronie konkurencji
i konsumentów
Ustawa o ofercie, Ustawa o ofercie
publicznej
Ustawa o podatku dochodowym
od czynności cywilnoprawnych
Ustawa o podatku dochodowym
od osób fizycznych
Ustawa o podatku dochodowym
od osób prawnych
Ustawa o podatku od spadków i
darowizn
Ustawa o rachunkowości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
Statut Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 168,
poz. 1186, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211,
poz. 1384, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r.
Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r.
Nr 101, poz. 649, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51,
poz. 307, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r.
Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z
późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn.
zm.)
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VAT

Podatek od towarów i usług

WZ, WZA, Walne Zgromadzenie,
Walne Zgromadzenie Spółki

Walne Zgromadzenie Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Zarząd Giełdy

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd
Emitenta

Zarząd Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

