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Dokument Informacyjny 

BAKED GAMES SPÓŁKA AKCYJNA 
 

 
 

sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A  i akcji serii B 

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. 

 

 

Autoryzowany Doradca 
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Wstęp  

 

Dane o Emitencie 

 

Firma: Baked Games S.A.  

Siedziba: Czeladź 

Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 16, 41 – 250 Czeladź 

Telefon: +48 512 509 192 

Adres poczty elektronicznej: press@bakedgames.pl 

Adres strony internetowej: www.bakedgames.pl 

 

Dane o Autoryzowanym Doradcy 

 

Firma: ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. 

Siedziba: Kraków 

Adres: ul. Rączna 66B, 30-741 Kraków 

Telefon: + 48 (12) 292 43 63 

Fax: + 48 (12) 292 43 63 

Adres poczty elektronicznej: abistema@abistema.pl 

Adres strony internetowej: www.abistema.pl 

 

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych 

wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

wprowadzane są: 

• 2.452.000 akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr każda; 

• 35.850 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr każda. 

 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu 

wprowadzane są akcje reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego Emitenta, stanowiących 100 

proc. głosów na walnym zgromadzeniu. 

 

Kapitał zakładowy Emitenta 

 

Struktura kapitału zakładowego Emitenta, na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego, przedstawia się następująco: 

 

Seria akcji Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Liczba głosów Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

A 2.452.000 98,56 2.452.000 98,56 

B 35.850 1,44 35.850 1,44 

Suma 2.487.850 100 2.487.850 100 

 

mailto:abistema@abistema.pl
http://www.abistema.pl/
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1 Czynniki ryzyka 

 

Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego, w tym 

m.in. z czynnikami ryzyka przedstawionymi poniżej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji 

inwestycyjnych dotyczących inwestycji w akcje potencjalni inwestorzy powinni dokładnie 

przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej i inne informacje zawarte w niniejszym 

Dokumencie Informacyjnym. 

 

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy 

instrumentów finansowych objętych Dokumentem Informacyjnym, a w szczególności czynników 

związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru 

zamkniętego, obejmując najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy 

uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. 

 

Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami ryzyka, które ze względu na znacznie mniejsze 

prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej Emitenta nie zostały w niniejszym 

Dokumencie Informacyjnym opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem 

założonych przez inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału. 

 

Kolejność, w jakiej zostały przedstawione poniżej poszczególne czynniki ryzyka, nie jest powiązana  

z prawdopodobieństwem lub istotnością danego czynnika ryzyka. 

 

1.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim prowadzi działalność Emitent  

 

1.1.1 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i za granicą  

 

Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych wpływ mają między innymi czynniki 

makroekonomiczne, które są niezależne od działań Emitenta. Emitent osiąga przy tym przychody 

zarówno od klientów (graczy) z Polski jak i zza granicy. Z tego względu jego sytuacja i perspektywy są 

pośrednio uzależnione od czynników związanych z ogólną sytuacją makroekonomiczną zarówno 

Polski, jak i tych krajów, w których mieszkają największe grupy klientów Emitenta. Do czynników tych 

zaliczyć można między innymi (1) politykę gospodarczą rządów, (2) decyzje podejmowane przez 

banki centralne, wpływające na podaż pieniądza, wysokość stóp procentowych i kursów walutowych, 

(3) zmiany w zakresie opodatkowania, (4) dynamikę wzrostu PKB, (5) poziom inflacji, (6) wielkość 

deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, (7) poziom bezrobocia, (8) strukturę dochodów 

ludności, itd. Nie bez znaczenia jest również sytuacja makroekonomiczna na całym świecie, bowiem 

globalne tendencje makroekonomiczne wpływają i mogą wpływać w przyszłości na sytuację 

finansową Emitenta. Wszelkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub kilku z powyższych 

czynników, w szczególności pogorszenie stanu gospodarki lub kryzys finansów publicznych, czy też 

konflikty zbrojne, mogą mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową Emitenta. Celem 

ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację makroekonomiczną,  

z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian. Emitent 

zakłada przy tym konsekwentną dywersyfikację geograficzną działalności tak, aby w miarę możliwości 

ograniczyć uzależnienie od regionalnych (kontynentalnych) wahań koniunktury. 
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1.1.2 Ryzyko związane z koniunkturą na rynku gier 

 

Globalny rynek gier komputerowych i wideo od wielu lat notuje coroczny wzrost. Nie można jednak 

wykluczyć ryzyka spowolnienia tego wzrostu lub nawet załamania się rynku. Koniunktura na rynku 

gier w istotnym stopniu zależna jest od czynników makroekonomicznych, opisanych w pkt 1.1.1. Duże 

znaczenie mają dla niej w szczególności takie czynniki jak (1) poziom PKB, (2) poziom wynagrodzeń, 

(3) poziom dochodów i wydatków gospodarstw domowych oraz (4) poziom wydatków 

konsumpcyjnych. Inwestorzy powinni mieć świadomość, że Emitent nie ma wpływu na te czynniki,  

a tym samym na koniunkturę na rynku gier. Celem ograniczenia opisanego ryzyka Zarząd Emitenta na 

bieżąco monitoruje koniunkturę na rynku gier, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując 

strategię Emitenta do występujących zmian. 

 

1.1.3 Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trendów na rynku gier 

 

Rynek gier komputerowych i wideo cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Istnieje ryzyko 

pojawienia się nowych, niespodziewanych trendów, które znajdą uznanie u graczy, a które nie będą 

reprezentowane w grach Emitenta. W takiej sytuacji atrakcyjność oferty (gier) Emitenta może 

znacząco spaść, co może negatywnie wpłynąć na wyniki Emitenta. Zespół Emitenta dysponuje 

odpowiednim doświadczeniem i znajomością rynku gier, tak aby z wyprzedzeniem reagować na 

zmiany zachodzące na rynku. Powinno to pozwolić na ograniczenie przedmiotowego ryzyka. 

 

1.1.4 Ryzyko związane ze światowymi kampaniami na rzecz aktywnego trybu życia 

 

Obecnie istnieje silna tendencja do promowania zdrowego (aktywnego) trybu życia, w którym nie 

mieści się poświęcanie czasu na rozrywkę elektroniczną, w tym na gry komputerowe i wideo. Szerokie 

upowszechnienie się takiej mody może skutkować globalnym zmniejszeniem sprzedaży gier 

komputerowych, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. W ocenie 

Emitenta prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji jest jednak stosunkowo nieznaczne. 

 

1.1.5 Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji 

 

Istotny wpływ na sytuację Emitenta mogą mieć zmiany przepisów prawa lub ich interpretacji. 

Niespójność, brak jednolitej interpretacji przepisów prawa oraz ich częste nowelizacje pociągają za 

sobą poważne ryzyko dla prowadzenia działalności gospodarczej. Ewentualne zmiany,  

w szczególności w zakresie prawa autorskiego, prawa prowadzenia działalności gospodarczej, prawa 

handlowego lub prawa podatkowego, mogą mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta. Wejście 

w życie nowych przepisów może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym 

orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji 

publicznej, itp. Ponadto specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia 

zmienność przepisów, a także często niska jakość prac legislacyjnych. Powyższe okoliczności mogą 

mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Spółki. Celem ograniczenia tego 

ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich 

interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać działalność Emitenta do 

występujących zmian. 
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1.1.6 Ryzyko zmian przepisów międzynarodowych 

 

Sektor IT jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki nie tylko polskiej, ale także 

międzynarodowej, co powoduje, że przepisy Wspólnoty Europejskiej oraz innych organizacji 

międzynarodowych w znacznym stopniu regulują funkcjonowanie branży IT. To z kolei powoduje, że 

polskie regulacje prawne są w znacznej mierze odzwierciedleniem przepisów europejskich oraz 

międzynarodowych, co niesie ze sobą element niepewności, co do zmian w tych przepisach  

i konieczność monitorowania aktualnego stanu prawnego, jak również tendencji rozwojowych 

europejskich i międzynarodowych regulacji prawnych. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany 

kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów prawa europejskiego i międzynarodowego oraz 

sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię 

Emitenta do występujących zmian. 

 

1.1.7 Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

 

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów 

i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady 

opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy 

sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych 

podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Istnieje ryzyko naliczenia Emitentowi przez 

organy skarbowe zobowiązań podatkowych obliczonych w sposób odmienny niż w swoich planach 

zakładał to Emitent. W takiej sytuacji istnieje także ryzyko nałożenia na Emitenta dodatkowych sankcji 

finansowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować 

wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych 

Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta 

przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem 

dostosowywać działalność Emitenta do występujących zmian. 

 

1.1.8 Ryzyko walutowe 

 

Ze względu na fakt, że Emitent ponosi koszty w PLN, natomiast zdecydowana większość przychodów 

jest i będzie realizowana w walutach obcych, powstaje ryzyko związane ze zmianą kursów 

walutowych. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku kształtowanie się kursów EUR/PLN oraz 

USD/PLN, ponieważ transakcje w tych walutach mają najistotniejszy wkład w strukturę przychodów. 

Ryzyko na tym polu występuje głównie w odniesieniu do należności. Inwestorzy powinni brać pod 

uwagę fakt, że Emitent nie stosuje zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym. 

 

1.1.9 Ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych 

 

W przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych (losowych), takich jak np. wojny, ataki 

terrorystyczne lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w 

koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Wystąpienie takich 

zdarzeń może również wpłynąć na ograniczenie lub nawet uniemożliwienie prowadzenia działalności 

Emitenta. W efekcie Emitent może być narażony na zmniejszenie przychodów lub poniesienie 

dodatkowych kosztów. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje występujące czynniki ryzyka dla 

nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem 

reagować na dostrzegane czynniki ryzyka. 
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1.1.10 Ryzyko związane pandemią koronawirusa COVID-19 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent nie odnotowuje istotnego 

wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na bieżącą działalność Emitenta. Z uwagi na przedmiot 

działalności Emitenta nie ma on problemu z utrzymaniem działalności w modelu pracy zdalnej 

poszczególnych członków zespołu Emitenta. Ponadto branża gier wideo, oparta o cyfrowe kanały 

dystrybucji, jest powszechnie uważana za potencjalnego beneficjenta pandemii, gdyż konieczność 

pozostawania w miejscach zamieszkania może skłonić wiele osób do sięgania po gry wideo. 

 

Emitent na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami 

rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i potencjalny wpływ pandemii na działalność 

Emitenta. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, z uwagi na dynamicznie 

zmieniające się warunki, nie można jednak w sposób jednoznaczny określić wpływu 

rozprzestrzeniania się wirusa na działalność, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta. 

 

1.2 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

 

1.2.1 Ryzyko związane z niezrealizowaniem strategii działalności 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent realizuje strategię 

działalności, opisaną szczegółowo w pkt 4.12.6. 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 Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent na 

bieżąco monitoruje efekty realizacji swojej strategii, celem wprowadzania ewentualnych korekt lub 

zmian strategii lub działań służących jej realizacji. 

 

1.2.2 Ryzyko związane z wczesnym etapem rozwoju 

 

Emitent prowadzi działalność od ok. 5 lat, jednak w związku z faktem, że dotychczas wyprodukował 

tylko kilka mniejszych gier, można traktować Emitenta jako podmiot na wczesnym etapie rozwoju. 

Wiele aktywności Emitenta to działania na nowych obszarach, które wymagają dopiero pozyskania 

doświadczenia i zbudowania relacji z partnerami. W związku z powyższym istnieje ryzyko 

niezrealizowania planów Emitenta z uwagi na brak odpowiedniego doświadczenia lub relacji  

z uczestnikami rynku. Zarząd Emitenta stara się ograniczyć przedmiotowe ryzyko poprzez staranne 

przygotowywanie nowych aktywności i pozyskiwanie do współpracy sprawdzonych  

i doświadczonych na rynku partnerów. 

 

1.2.3 Ryzyko związane z produkcją lub wydawaniem nowych gier 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent realizuje strategię rozwoju, 

opisany szczegółowo w pkt 4.12.6. Produkcja nowych gier zawsze wiąże się z koniecznością 

ponoszenia w tym celu nakładów finansowych. Nie można wykluczyć, że dana nowa gra Emitenta nie 

otrzyma certyfikacji na którąś z kluczowych platform dystrybucji, otrzyma inną niż zakładano 

kategorię wiekową, lub że kampania promocyjna tej gry nie przyniesie odpowiedniego efektu. Opisane 

okoliczności mogą mieć istotny, negatywny wpływ na wyniki sprzedaży danej gry, a tym samym na 

wyniki finansowe Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent stara się finansować produkcję 
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ograniczonej liczby starannie wyselekcjonowanych projektów, po ustaleniu, że posiada zasoby 

niezbędne do produkcji danej gry. 

 

1.2.4 Ryzyko związane z opóźnieniami w produkcji lub wydawaniu gier 

 

Produkcja i wydawanie gier to złożone i wieloetapowe procesy, w które zaangażowana jest zawsze 

grupa osób, które muszą ze sobą właściwie współpracować i być właściwie kierowane. Na przebieg 

procesu produkcji i wydania każdej gry decydujący wpływ mają ludzie pracujący nad daną grą. Procesy 

te zależą jednak także od zapewnienia odpowiednich środków technicznych oraz niezbędnego 

finansowania. Zazwyczaj rozpoczęcie kolejnego etapu produkcji lub wydania gry jest możliwe dopiero 

po zakończeniu wcześniejszego etapu. Z natury rzeczy procesy te narażone są więc na ryzyko 

wystąpienia opóźnień. Takie opóźnienie może skutkować niedotrzymaniem założonego 

harmonogramu produkcji lub wydania gry, co z kolei może skutkować opóźnieniem premiery gry  

i w efekcie mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży gry, a tym samym na wyniki finansowe 

Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent stara się właściwie planować i przygotowywać 

proces produkcji każdej poszczególnej gry, a następnie aktywnie zarządzać tym procesem. 

 

1.2.5 Ryzyko związane z nieukończonymi projektami 

 

Produkcja i wydawanie gier to złożone i wieloetapowe procesy, rozłożone zawsze w czasie. W trakcie 

trwania takiego procesu mogą wystąpić okoliczności, które mogą skutkować podjęciem decyzji  

o rezygnacji z realizacji danego projektu. Może to nastąpić np. z uwagi na powstałe problemy 

techniczne lub na negatywny odbiór danego projektu przez rynek na etapie testów. Rezygnacja  

z realizacji projektu oznacza zawsze utratę zainwestowanych w projekt środków, co może mieć 

negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent stara się 

wybierać do produkcji tylko gry o odpowiednim potencjale sprzedażowym, które są możliwe do 

wyprodukowania przy uwzględnieniu możliwości technicznych i finansowych Emitenta. Ponadto 

Emitent stara się na możliwie wczesnym etapie produkcji gry sprawdzić jej odbiór przez społeczność 

graczy. 

 

1.2.6 Ryzyko niewłaściwej promocji gier 

 

Na sprzedaż gier bardzo duży wpływ ma skuteczna promocja gry. Wynika to z faktu nasycenia rynku 

nowymi tytułami i wprowadzania na rynek coraz większej liczby nowych gier. Oznacza to, że bardzo 

duże znaczenie ma dobór i właściwe przeprowadzenie działań promocyjnych, co wiąże się także  

z przeznaczeniem na te działania odpowiednich nakładów. Bardzo istotne znaczenie ma promocja 

prowadzona zarówno przez wydawców gier, jak i przez operatorów platform dystrybucyjnych 

(wyróżnienia, rekomendacje), na którą jednak Emitent ma bardzo niewielki wpływ. Istnieje ryzyko, że 

działania promocyjne prowadzone w związku z premierą gier Emitenta okażą się nieskuteczne, co 

może spowodować utratę środków przeznaczonych na produkcję danej gry, oraz negatywnie wpłynąć 

na poziom sprzedaży gry, a tym samym na wyniki finansowe Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka 

Emitent stara się właściwie dobierać wydawców swoich gier. Emitent stara się również stosować do 

rekomendacji wydawców oraz operatorów platform dystrybucji i innych znanych mu wytycznych 

mających zapewnić lepszą prezentację gier Emitenta na platformach dystrybucji. 
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1.2.7 Ryzyko związane z brakiem sukcesu rynkowego gier 

 

Rynek gier komputerowych i gier wideo cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Nie jest możliwe 

uzyskanie racjonalnej pewności co do wyników sprzedaży nowej gry wprowadzanej na rynek. Na 

sprzedaż każdej gry wpływ ma bardzo wiele czynników, takich jak bieżąca moda, atrakcyjność 

podobnych tytułów dostępnych na rynku w momencie wprowadzenia gry do sprzedaży lub 

skuteczność przeprowadzonych działań promocyjnych. Zawsze istnieje przy tym ryzyko, że ze 

względu na czynniki, których Spółka nie mogła przewidzieć, nowa gra nie odniesie sukcesu 

rynkowego, rozumianego jako uzyskanie takiego wyniku sprzedaży, który pozwoliłby co najmniej na 

odzyskanie nakładów poniesionych na produkcję danej gry. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć 

na wynik finansowy Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent stara się wybierać do produkcji 

tylko gry o odpowiednim potencjale sprzedażowym. Ponadto Emitent stara się na możliwie wczesnym 

etapie produkcji gry sprawdzić jej odbiór przez społeczność graczy. Sposobem ograniczenia 

przedmiotowego ryzyka jest również wydawanie większej liczby gier, czyli dywersyfikacja oferty 

Emitenta. 

 

1.2.8 Ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów 

 

Specyfiką rynku gier jest to, że ich dystrybucja odbywa się za pośrednictwem operatorów 

największych platform dystrybucji gier, tj. Steam (Valve Corporation), Sony Playstation Store, Switch 

Eshop (Nintendo), Xbox Store (Microsoft), a dla gier mobilnych App Store (Apple) i Google Play 

(Google), którzy mają silniejszą pozycję negocjacyjną w stosunku do producentów i wydawców gier. 

Ewentualna odmowa dystrybucji danej gry Emitenta przez któregoś z wymienionych operatorów lub 

ustanowienie warunków dystrybucji ograniczających dostęp potencjalnych odbiorców do danej gry 

może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Powyższe oznacza także, że 

Emitent, jak każdy producent gier, jest uzależniony od niewielkiej liczby kluczowych odbiorców 

(dystrybutorów). Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent planuje produkcję większej liczby gier, czyli 

dywersyfikację oferty, przeznaczonych do dystrybucji na możliwie wielu platformach dystrybucji oraz 

konsekwentne otwieranie nowych kanałów dystrybucji. 

 

1.2.9 Ryzyko pogorszenia się renomy Emitenta 

 

Ważnym atutem na rynku na którym działa Emitent jest posiadanie odpowiedniej renomy, na którą 

decydujący wpływ mają opinie graczy na temat gier Emitenta, w tym przede wszystkim opinie 

publikowane w Internecie, zwłaszcza na portalach dedykowanych dla graczy. W związku z faktem, że 

podstawowym kanałem dystrybucji gier jest Internet, opinie publikowane w sieci mogą mieć istotne 

znaczenie dla wyników sprzedaży gier Emitenta. Publicznie dostępne opinie na temat Emitenta mogą 

również wpływać na współpracę Emitenta z jego partnerami (np. podwykonawcami). Ewentualne 

pogorszenie się renomy Emitenta mogłoby zatem negatywnie wpłynąć zarówno na wyniki sprzedaży 

gier Emitenta, jak i na możliwość lub koszty współpracy z partnerami Emitenta, a tym samym na 

wyniki finansowe Emitenta. W przypadku pogorszenia się renomy Emitenta, mogłaby również 

powstać konieczność poniesienia dodatkowych, nieplanowanych wydatków na działania mające na 

celu poprawę wizerunku Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent stara się na bieżąco 

monitorować opinie publikowane na swój temat, zwłaszcza na najbardziej popularnych forach 

dedykowanych dla graczy komputerowych oraz w mediach społecznościowych, reagując na bieżąco 

na pojawiające się opinie krytyczne, w tym także poprzez usuwanie lub poprawianie wskazywanych 

nieprawidłowości. 
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1.2.10 Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu 

 

W działalności Emitenta istotne znaczenie mają kompetencje, doświadczenie oraz know-how 

członków zespołu, Emitenta. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent 

dysponuje niezbędnym zespołem. Nie można jednak wykluczyć w przyszłości rezygnacji części 

członków zespołu ze współpracy z Emitentem, co mogłoby wiązać się z ograniczeniem możliwości  

prowadzenia działalności lub w skrajnym przypadku nawet przerwaniem prowadzenia działalności 

przez Spółkę, a tym samym wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe Spółki. Celem ograniczenia tego 

ryzyka Emitent stara się oferować atrakcyjne warunki wynagradzania i pracy, konkurencyjne na 

dynamicznie zmieniającym się rynku. W przypadku członków Zarządu Emitenta ryzyko to jest 

dodatkowo ograniczone poprzez fakt, że są oni akcjonariuszami Spółki, co sprawia, że są oni 

zainteresowani uzyskiwaniem przez Spółkę możliwie najlepszych wyników finansowych. 

 

1.2.11 Ryzyko związane z pozyskiwaniem kolejnych członków zespołu 

 

W działalności Emitenta kluczowe znaczenie ma kapitał ludzki. Istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie 

w stanie pozyskać we właściwym czasie niezbędnych współpracowników, dysponujących 

odpowiednim doświadczeniem i kompetencjami, na racjonalnych z punktu widzenia Emitenta 

warunkach finansowych. Może to skutkować opóźnieniem w realizacji poszczególnych projektów lub 

koniecznością zwiększenia nakładów Emitenta ponoszonych na produkcję gier. Celem ograniczenia 

tego ryzyka Emitent stara się oferować atrakcyjne warunki wynagradzania i pracy, konkurencyjne na 

dynamicznie zmieniającym się rynku oraz planuje z odpowiednim wyprzedzeniem zapotrzebowanie 

na pracę w kolejnych okresach. 

 

1.2.12 Ryzyko konkurencji 

 

Rynek gier komputerowych i gier wideo jest rynkiem silnie konkurencyjnym. Istnieje bardzo wielu 

producentów gier, o różnych potencjałach i strategiach, którzy wprowadzają na rynek bardzo dużo 

nowych gier. Na rynku działa przy tym wiele podmiotów o znacznie większym od Emitenta potencjale 

finansowym lub o znacznie większej rozpoznawalności. Ponadto z uwagi na fakt, że wiodącym 

kanałem dystrybucji są platformy dystrybucji, działające w Internecie, jest to rynek globalny. 

Odniesienie sukcesu na tym rynku wymaga nie tylko posiadania odpowiednich środków finansowych, 

ale przede wszystkim zaoferowania unikalnego produktu (gry), który zdobędzie odpowiednie 

zainteresowanie graczy. O pozyskanie tego zainteresowania walczą przy tym wszyscy producenci  

i wydawcy gier. Istnieje ryzyko, że nawet przy zaoferowaniu gier dobrze przygotowanych  

i wypromowanych oferta konkurentów Emitenta uzyska większe zainteresowanie graczy lub zostanie 

uznana za bardziej atrakcyjną od oferty Emitenta. Może to mieć negatywny wpływ na wynik sprzedaży 

gier Emitenta i tym samym na wyniki finansowe Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent 

stara się wybierać do produkcji tylko gry o odpowiednim potencjale sprzedażowym. Ponadto Emitent 

stara się na możliwie wczesnym etapie produkcji gry sprawdzić jej odbiór przez społeczność graczy. 

Sposobem ograniczenia przedmiotowego ryzyka jest również wydawanie większej liczby gier, czyli 

dywersyfikacja oferty Emitenta. 

 

Ryzyko konkurencji wiąże się również z możliwością przejmowania pomysłów lub 

współpracowników Emitenta przez konkurentów. Może to skutkować koniecznością zaprzestania 

prowadzenia konkretnego projektu i utratą poniesionych na ten projekt nakładów. Celem 

ograniczenia tego ryzyka Emitent stosuje odpowiednie zapisy umowne chroniące prawa autorskie 
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Emitenta do prowadzonych projektów oraz stosuje klauzule zakazu konkurencji i zachowania 

poufności w umowach ze swoimi współpracownikami. 

 

1.2.13 Ryzyko związane z przewidywaną dużą zmiennością wyniku finansowego 

 

Przyszłe wyniki finansowe Emitenta w dużej mierze będą uzależnione od terminów wydawania  

i wyników sprzedaży gier wyprodukowanych przez Emitenta. Jednocześnie wyniki te będą powiązane 

ze specyficznym cyklem życia produktu, jakim jest gra komputerowa lub wideo, w którym największe 

przychody uzyskiwane są bezpośrednio po wprowadzeniu gry do sprzedaży. W okresie pomiędzy 

wydaniem poszczególnych gier Emitent może nie uzyskiwać przychodów albo uzyskiwać tylko 

ograniczone przychody, ponosząc jednocześnie w tym okresie koszty bieżącej działalności. W efekcie, 

w takich okresach Emitent może wykazywać tylko nieznaczne zyski, albo nawet nie wykazywać zysku. 

W związku z wskazaną specyfiką działalności Emitenta jego wynik finansowy będzie więc podlegać  

w kolejnych okresach większym wahaniom w porównaniu do spółek prowadzących działalność na 

innych obszarach. Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent planuje produkcję większej liczby gier, 

czyli dywersyfikację oferty, co powinno zapewnić Emitentowi stabilizację przychodów i zysków. 

 

1.2.14 Ryzyko niepozyskania dodatkowych środków finansowych niezbędnych do prowadzenia 

działalności 

 

Pomimo faktu, że na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent posiada 

znaczne środki finansowe, przy stosunkowo niskim poziomie zobowiązań, istnieje ryzyko, że  

w przyszłości Emitent będzie potrzebował dodatkowych środków finansowych na niezakłócone 

prowadzenie działalności. W ocenie Emitenta ryzyko takie jest nieznaczne, ale w przypadku jego 

ziszczenia się istnieje ryzyko, że założenia Emitenta co do możliwości pozyskania dodatkowych 

środków będą błędne i Emitent nie będzie w stanie pozyskać takich dodatkowych środków. Może to 

oznaczać spowolnienie rozwoju Emitenta i pogorszenie jego pozycji konkurencyjnej, a w skrajnie 

negatywnym scenariuszu nawet konieczność zaprzestania prowadzenia działalności. Celem 

ograniczenia tego ryzyka Emitent realizuje strategię rozwoju, opisaną w pkt 4.12.6. Efektem tych 

działań powinno być wygenerowanie istotnych przychodów ze sprzedaży (dystrybucji) gier najpóźniej 

w II kwartale roku 2021, co powinno zwiększyć stan środków finansowych pozostających do 

dyspozycji Emitenta. 

 

1.2.15 Ryzyko utraty płynności finansowej 

 

Jak każdy podmiot gospodarczy, Emitent jest narażony na ryzyko utraty płynności finansowej, czyli na 

sytuację w której nie będzie w stanie realizować swoich wymagalnych zobowiązań finansowych. Poza 

przyczynami związanymi z wystąpieniem zdarzeń nadzwyczajnych, ryzyko to może ziścić się  

w sytuacji nieuzyskiwania przez dłuższy czas odpowiednich przychodów z działalności lub w 

przypadku niewywiązywania się z zobowiązań finansowych wobec Emitenta przez kluczowych 

kontrahentów Emitenta, w tym wypadku przez platformy dystrybucji gier. W ocenie Emitenta ryzyko 

to jest nieznaczne, w związku z faktem, że na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego Emitent posiada znaczne środki finansowe, przy stosunkowo niskim poziomie 

zobowiązań, a jednocześnie kluczowi kontrahenci Emitenta to obecnie, oraz w przewidywalnej 

przyszłości, platformy dystrybucji gier, zarządzane przez globalne podmioty o bardzo stabilnej 

sytuacji finansowej. Jednocześnie Emitent realizuje strategię rozwoju, opisaną w pkt 4.12.6., co w 

efekcie powinno zapewnić wygenerowanie istotnych przychodów ze sprzedaży (dystrybucji) gier 
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najpóźniej w II kwartale roku 2021, a tym samym zwiększyć stan środków finansowych pozostających 

do dyspozycji Emitenta. 

 

1.2.16 Ryzyko naruszenia praw autorskich 

 

Tworzenie gier komputerowych i wideo wymaga pozyskiwania lub posiadania stosownych praw 

autorskich. Naruszenie tych praw, nawet niezamierzone, może spowodować ograniczenie lub nawet 

niemożliwość sprzedaży danej gry, na którą Emitent poniósł już nakłady finansowe, a także możliwość 

powstania wobec Emitenta roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych, z tytułu naruszenia praw 

autorskich. Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent stosuje w zawieranych przez siebie umowach 

zapisy zapewniające przejście na Emitenta praw autorskich w możliwie najszerszym zakresie, a także 

wykorzystuje w swojej działalności oprogramowanie do komercyjnego korzystania z którego nabył 

właściwe prawa. 

 

1.2.17 Ryzyko nielegalnej dystrybucji gier 

 

Dystrybucja gier komputerowych i wideo odbywa się za pomocą kanałów cyfrowych, co w przypadku 

gier w wersji PC zwiększa ryzyko związane z nielegalnym rozpowszechnianiem gier bez zgody lub 

wiedzy ich producenta lub wydawcy. Pozyskiwanie przez graczy gier Emitenta w sposób nielegalny 

może negatywnie wpłynąć na poziom sprzedaży oraz tym samym wyniki finansowe Emitenta. Ryzyko 

to jest jednak ograniczane dzięki zabezpieczeniom stosowanym przez operatorów platform 

dystrybucji gier i producentów konsol dedykowanych do grania. Dodatkowo ryzyko to praktycznie nie 

występuje w odniesieniu do rynku konsolowego. 

 

1.2.18 Ryzyko związane z awariami sprzętu wykorzystywanego do produkcji gier 

 

Produkcja gier komputerowych i wideo wymaga prawidłowo działającego sprzętu elektronicznego. 

Istnieje ryzyko, że w przypadku poważnej awarii sprzętu, wykorzystywanego przez Emitenta, dojdzie 

do utraty lub wycieku danych, co może doprowadzić do przedłużenia prac nad poszczególnymi 

projektami lub nawet do zaprzestania prowadzenia niektórych projektów, co zawsze oznacza straty 

finansowe dla Emitenta. Może to również skutkować niemożliwością wywiązania się z zobowiązań 

wobec kontrahentów Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent korzysta z właściwie 

serwisowanego sprzętu elektronicznego renomowanych producentów, a przede wszystkim chroni  

i na bieżąco tworzy kopie zapasowe danych zapisywanych na tym sprzęcie. 

 

1.2.19 Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii 

 

Na działalność Emitenta duży wpływ mają nowe technologie i rozwiązania informatyczne. Rynek 

nowych technologii jest rynkiem szybko zmieniającym się i szybko rozwijającym się, co powoduje 

konieczność ciągłego monitorowania pojawiających się tendencji i szybkiego dostosowywania się do 

nowowprowadzanych rozwiązań. Istnieje ryzyko niedostosowania się Emitenta do zmieniających się 

warunków technologicznych, co może negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki finansowe 

Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent na bieżąco monitoruje rynek, tak aby  

z wyprzedzeniem reagować na zachodzące zmiany. 
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1.2.20 Ryzyko błędów ludzkich 

 

Jak każda działalność gospodarcza, działalność Emitenta jest narażona na ryzyko powstania błędów, 

zamierzonych lub niezamierzonych, po stronie współpracowników lub partnerów Emitenta.  

W procesie produkcji gier błędy te mogą przy tym ujawniać się niekiedy dopiero po upływie dłuższego 

czasu (np. dopiero po wydaniu gry). Błędy te mogą doprowadzić do przedłużenia prac nad danym 

projektem lub nawet do zaprzestania prowadzenia projektu, co zawsze oznacza straty finansowe dla 

Emitenta. Niektóre z tych błędów mogą również skutkować obniżeniem jakości i wpływać na sprzedaż 

gry. Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent kontroluje na bieżąco jakość produkowanych gier oraz 

przeprowadza testy gier przed ich wprowadzeniem do sprzedaży. 

 

1.3 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

 

1.3.1 Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta 

 

Inwestorzy rozważający nabycie akcji Emitenta powinni w swoich decyzjach uwzględniać ryzyko 

towarzyszące tego typu inwestycjom. Wynika to z faktu, że kształtowanie się cen papierów 

wartościowych notowanych na giełdach papierów wartościowych jest nieprzewidywalne zarówno  

w krótkim, jak i długim okresie. Poziom zmienności cen papierów wartościowych, a tym samym ryzyko 

inwestycji, jest zazwyczaj wyższy niż poziom zmienności cen innych instrumentów finansowych 

dostępnych na rynku kapitałowym, takich jak papiery skarbowe, jednostki uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne wybranych funduszy inwestycyjnych 

zamkniętych, czy zabezpieczone dłużne papiery wartościowe. Kurs giełdowy akcji wprowadzonych do 

obrotu może podlegać znacznym wahaniom, spowodowanym licznymi czynnikami, do których należy 

zaliczyć m.in.: zmiany w wynikach operacyjnych Emitenta, rozmiar i płynność rynku, zmianę kursów 

walut i stopy inflacji, koniunkturę na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zmianę 

faktyczną lub prognozowaną sytuacji polityczno-gospodarczej na świecie, w regionie lub w Polsce,  

a także koniunktury na giełdach światowych. 

 

1.3.2 Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji 

 

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać 

znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od 

wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji 

inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających 

na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest niezależnych od 

sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych 

w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo 

trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu cechują się 

mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym.  

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich  

w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym 

przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich 

nabycia. Podobnie istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych 

Emitenta w ramach transakcji zawartej w Alternatywnym systemie obrotu może nie mieć możliwości 

zakupu tych papierów w wybranym przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie 

cenie. Należy podkreślić, że ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym 

systemie obrotu jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, 
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w papiery skarbowe czy też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego 

wzrostu lub zrównoważonych. 

 

1.3.3 Ryzyko związane ze wzrostem podaży akcji po zakończeniu obowiązywania umów lock-

up 

 

Dotychczasowi akcjonariusze Emitenta, wymienieni w pkt 3.1.2., zawarli z Autoryzowanym Doradcą 

umowy ograniczające zbycie akcji (lock-up), na podstawie których zobowiązali się względem  

Autoryzowanego Doradcy do niedokonywania jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub  

rozporządzających, których przedmiotem są Akcje w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia  

przypadającego 1 rok po dniu pierwszego notowania Akcji na rynku NewConnect. Opisanymi mowami 

lock-up objęte są łącznie 1.665.000 akcje, co stanowi 66,93 proc. wszystkich akcji Emitenta  

i taki sam procent spośród akcji wprowadzanych do obrotu na rynku NewConnect. 

 

Istnieje ryzyko, że po zakończeniu obowiązywania umów lock-up akcjonariusze, którzy zawarli te 

umowy, podejmą decyzję o zbyciu wszystkich lub części posiadanych akcji. Ewentualny napływ  

znaczącej liczby akcji na rynek, wynikający z podjęcia takich decyzji, może mieć, choćby przejściowo, 

istotny negatywny wpływ na kurs akcji na rynku NewConnect. 

 

Szczegółowe informacje na temat umów lock-up zawarte są w ppkt 3.1.2. i 4.22.2. 

 

1.3.4 Ryzyko obniżenia kursu lub płynności akcji w związku z publikacją niekorzystnych 

informacji dotyczących Emitenta lub rynków, na których działa Emitent 

 

Na kształtowanie rynkowej ceny akcji Emitenta wpływ może mieć publikowanie informacji 

dotyczących Emitenta, jak i rynków, na których działa Emitent. Publikacja informacji o negatywnym 

wydźwięku może wywołać niekorzystne reakcje inwestorów, powodując spadek popytu na akcje, 

spadek kursu akcji lub spadek wolumenu ich obrotu. 

 

1.3.5 Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent nie planuje emisji nowych 

akcji. Jednak w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, niekorzystnych dla realizacji 

strategii rozwoju lub dla samego Emitenta, lub w przypadku gdy rozwój Emitenta będzie następował 

szybciej niż zakładają to obecne plany i wymagał będzie dodatkowych środków finansowych, może 

powstać konieczność pozyskania dodatkowych środków finansowych w drodze emisji nowych akcji. 

Może to prowadzić do tzw. rozwodnienia akcjonariuszy lub spadku kursu wcześniej wyemitowanych 

akcji. Emitent ocenia to ryzyko jako niewielkie, gdyż w przewidywalnej przyszłości nie planuje emisji 

nowych akcji. 

 

1.3.6 Ryzyko związane z możliwością ograniczenia praw udziałowych akcjonariuszy  

mniejszościowych 

 

Mniejszościowi akcjonariusze Emitenta powinni mieć świadomość, że zgodnie z postanowieniem §33 

statutu Emitenta, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 proc. kapitału zakładowego Emitenta. Teoretycznie, 

może więc dojść do sytuacji, w której najwięksi akcjonariusze Emitenta nie będą uczestniczyć w 
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Walnym Zgromadzeniu, a akcjonariusze mniejszościowi nie będą w takiej sytuacji mogli wpływać na 

sytuację Spółki poprzez podejmowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.  

 

1.3.7 Ryzyko związane zakwalifikowaniem akcji Emitenta do segmentu NC Alert 

 

W celu zapewnienie większej transparentności rynku oraz ułatwienie inwestorom identyfikacji spółek 

pod kątem ich kondycji finansowej i związanego z tym ryzyka finansowego. Organizator 

Alternatywnego Systemu kwalifikuje wszystkie notowane spółki do 1 z 3 segmentów rynku. 

Kwalifikacja spółek do segmentów przeprowadzana jest raz na kwartał, na 2 dni sesyjne przed 

ostatnim dniem obrotu marca, czerwca, września i grudnia każdego roku. Spółki zakwalifikowane do 

poszczególnych segmentów są oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy 

oraz na stronie NewConnect. Należy zwrócić uwagę, że akcje zakwalifikowane do segmentu NC Alert 

notowane są w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu w 

ciągu każdego dnia notowań. Należy mieć świadomość, że w takiej sytuacji akcjonariusze mają 

ograniczone możliwości zbywania i nabywania akcji. Emitent zakłada, że powyższe ryzyko ma 

charakter teoretyczny, gdyż w przewidywalnej przyszłości nie powinno być podstaw do 

zakwalifikowania Akcji do segmentu NC Alert. 

 

1.3.8 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami 

 

Zgodnie z §11 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi (1) na wniosek emitenta, (2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo 

obrotu lub interes jego uczestników, lub (3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące  

w alternatywnym systemie. 

 

Zgodnie z §11 ust. 1a Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu zawieszając obrót 

instrumentami finansowymi 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 ppkt (2) lub (3) powyżej. 

 

Na podstawie §11 ust. 3 Regulaminu ASO 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 MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować 

poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 

 

Na podstawie §9 ust. 3 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem postanowień 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 - określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu ASO. Ponadto zgodnie z §9 ust. 5 

Regulaminu ASO, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w 

alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w 
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szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku 

regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez 

Organizatora ASO. Jednocześnie w takim przypadku, Organizator ASO może wezwać Emitenta do 

spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za 

konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi Emitenta. Z zastrzeżeniem §9 

ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem 

Rynku, instrumenty finansowe Emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym 

określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub 

wygaśnięcia właściwej umowy - o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi 

instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu 

jednolitego. Z zastrzeżeniem §9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawieszenia prawa do 

wykonywania zadań Animatora Rynku w ASO, instrumenty finansowe Emitenta notowane są  

w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od 

trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa - o ile Organizator ASO nie postanowi o 

zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z 

jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. Z zastrzeżeniem §9 ust. 10 i 11 Regulaminu ASO, w 

przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem Rynku, Organizator ASO może postanowić o 

notowaniu instrumentów finansowych 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. Ponadto 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 ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi 

instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu 

jednolitego. 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 

ASO nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym 

określaniem kursu jednolitego. 

 

W przypadku, gdy zmiana systemu notowań wynika z odrębnej decyzji Organizatora Alternatywnego 

Systemu decyzja w tej sprawie powinna zostać opublikowana na stronie internetowej Organizatora 

ASO co najmniej na 2 dni robocze przed dniem jej wejścia w życie. 

 

Ponadto, zgodnie z §17b ust. 1-3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy w ocenie Organizatora ASO 

zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków 

informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, 

Organizator ASO może zobowiązać Emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w §18 ust. 2 

pkt 3) i 4) Regulaminu ASO, tj. umowy dotyczącej współdziałania z emitentem w zakresie wypełniania 

przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz monitorowania 

prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków oraz bieżącego doradzania 

emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w 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. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą  

przed upływem okresu wskazanego w decyzji Organizatora ASO podjętej na podstawie §17b ust. 1 

Regulaminu ASO, Emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy w terminie 20 dni roboczych 

od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do 
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końca okresu wskazanego w decyzji Organizatora ASO, 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 

ASO, o której mowa w §17b ust. 1 Regulaminu ASO. W przypadku niepodpisania przez Emitenta 

umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie, o którym mowa w §17b ust. 1 Regulaminu ASO, albo 

w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym 

mowa w §17b ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO 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 ASO. 

 

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji 

właściwego organu. 

 

Inwestorzy powinni mieć świadomość, że wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań akcji 

w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla Akcjonariuszy utrudnieniami w sprzedaży 

akcji. 

 

1.3.9 Ryzyko związane z wykluczeniem lub wycofaniem akcji z obrotu na NewConnect 

 

Zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu NewConnect, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, 

Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 

1) na wniosek Emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje  

w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,  

1a) na wniosek Emitenta pozostałych instrumentów finansowych – z zastrzeżeniem możliwości 

uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków, 

2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, 

3) jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, 

4) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta, 

5) 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 ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, Organizator 

Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu  

w Alternatywnym Systemie: 

1) w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności: 

a. w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji 

z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, 

b. 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,  

2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. 
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Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego 

wykluczenia Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami 

finansowymi. 

 

Zgodnie z §12 ust. 4 Regulaminu ASO Organizator 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 MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla 

interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 

 

Wymienione powyżej przypadki wykluczenia akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą 

skutkować dla Akcjonariuszy utrudnieniami w sprzedaży akcji. 

 

1.3.10 Ryzyko związane z zawieszeniem lub wykluczeniem z obrotu akcjami na podstawie 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2-3 oraz ust. 3a-3b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:  

1) w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub 

jest zagrożony interes inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu 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,  

2) w przypadku gdy obrót 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 Nadzoru 

Finansowego może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny system obrotu 

zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. W żądaniu, o którym mowa powyżej, 

Komisja Nadzoru Finansowego może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu 

obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu 

jego upływu będą zachodziły przesłanki stanowiące podstawę zawieszenia. Komisja Nadzoru 

Finansowego 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. 

 

Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację  

o wystąpieniu z takim żądaniem do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót danym 

instrumentem finansowym zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego 

systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, 

lub powoduje naruszenie interesów inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na 

żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru 

Finansowego instrumenty finansowe. Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do 
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publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim żądaniem do Organizatora Alternatywnego 

Systemu Obrotu. 

 

Na podstawie art. 78 ust. 4a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Organizator 

Alternatywnego Systemu Obrotu 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. Organizator ASO informuje Komisję o podjęciu decyzji  

o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do 

publicznej wiadomości. 

 

Na podstawie art. 78 ust. 4d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku zawieszenia 

lub wykluczenia z obrotu w ASO na podstawie ust. 4a lub 4c Komisja występuje do spółek 

prowadzących rynek regulowany, innych podmiotów prowadzących ASO oraz podmiotów 

systematycznie internalizujących transakcje z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

organizujących obrót tymi samymi instrumentami finansowymi lub powiązanymi z nimi 

instrumentami pochodnymi, z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu 

finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub 

wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego 

ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji 

informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 informacje 

poufne i art. 17 podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej Rozporządzenia MAR, 

chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla 

interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 

 

Na podstawie art. 78 ust. 4e ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku otrzymania 

od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego sprawującego w tym państwie nadzór 

nad ASO informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu 

określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego Komisja 

występuje do spółek prowadzących rynek regulowany, podmiotów prowadzących ASO, oraz 

podmiotów systematycznie internalizujących transakcje z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, organizujących obrót tymi samymi instrumentami finansowymi lub powiązanymi z nimi 

instrumentami pochodnymi, z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu 

finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, jeżeli takie zawieszenie lub 

wykluczenie z obrotu jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, 

bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do 

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia 

obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie  

z przepisami art. 7 informacje poufne i art. 17 podawanie informacji poufnych do wiadomości 

publicznej Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby 

spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 

 

1.3.11 Ryzyko związane z możliwością nałożenia kary upomnienia lub kary pieniężnej 

 

W myśl §17c Regulaminu ASO w przypadku nie przestrzegania przez Emitenta zasad lub przepisów 

obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub w przypadku nie wykonywania, lub 
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nienależytego wykonywania obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu NewConnect,  

w szczególności obowiązków określonych w §15a i 15b lub w §17-17b, Organizator Alternatywnego 

Systemu Obrotu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: 

1) upomnieć Emitenta,  

2) nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000,00 zł. 

 

Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub 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. 

 

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 §17c ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator 

Alternatywnego Systemu może nałożyć na Emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą 

pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO nie może przekraczać 50.000,00 

zł.  

 

W przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie §17c ust. 3 Regulaminu ASO, postanowienia 

§17c ust. 2 Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio.  

 

Zgodnie z §17c ust. 10 Regulaminu ASO Emitent jest zobowiązany wpłacić pieniądze z tytułu nałożonej 

kary pieniężnej na wyodrębnione konto Fundacji GPW (numer KRS: 0000563300), dedykowane 

finansowaniu prowadzenia przez tę fundację działalności edukacyjnej w zakresie wspierania rozwoju 

runku kapitałowego oraz promocji i upowszechniania wiedzy ekonomicznej wśród społeczeństwa. 

Wpłata powinna nastąpić w terminie 10 dni roboczych od dnia, od którego decyzja o jej nałożeniu 

podlega wykonaniu. Kopię dowodu wpłaty kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym, Emitent 

zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi Alternatywnego Systemu. 

 

1.3.12 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 

niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

 

Emitent, jako spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi podlega 

obowiązkom wynikającym z Rozporządzenia MAR, Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie. 

Komisja Nadzoru Finansowego uprawniona jest do nałożenia na Emitenta kar administracyjnych za 

niewykonywanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa,  

a w szczególności obowiązków wynikających powyższych regulacji. 

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent jest zobowiązany w terminie 14 dni 

od dnia:  

• przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, a w przypadku 

niedokonywania przydziału akcji - od dnia ich wydania, 

• wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego 

systemu obrotu papierów wartościowych, 

do przekazania zawiadomienia do Komisji o wprowadzeniu papierów wartościowych celem 

dokonania wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.  

W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie wskazany powyżej obowiązek, 
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Komisja Nadzoru Finansowego może na podstawie art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie Publicznej nałożyć 

karę pieniężną do wysokości 100.000 zł. 

 

Zgodnie art. 96 Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki wynikające z Ustawy o Ofercie oraz z Rozporządzenia MAR, Komisja Nadzoru Finansowego 

może podjąć decyzję o wykluczeniu akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, albo nałożyć 

karę pieniężną (w zależności od typu i wagi naruszenia): 

• w zakresie określonym w art. 96 ust. 1 pkt 1-4, art. 96 ust. 1a oraz art. 96 ust. 1c. Ustawy o Ofercie 

- do 1.000.000 zł; 

• w zakresie określonym w art. 96 ust. 1b. Ustawy o Ofercie - do 5.000.000 zł; 

• w zakresie określonym w art. 96 ust. 1e. Ustawy o Ofercie - do 5.000.000 zł albo kwoty stanowiącej 

5 proc. całkowitego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za 

rok obrotowy, jeżeli przekracza on ww. kwotę, a w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty 

korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, 

Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub 

unikniętej straty; 

albo zastosować wykluczenie z obrotu oraz karę pieniężną łącznie. W decyzji o wykluczeniu papierów 

wartościowych z obrotu Komisja określa termin, nie krótszy niż 14 dni, po upływie którego skutek ten 

następuje. 

 

Ponadto za niewywiązanie się z obowiązków w zakresie określonym w art. 96 ust. 1i. Ustawy o Ofercie, 

tj. za naruszenie przepisu dotyczącego obowiązku niezwłocznego przekazania informacji poufnej do 

wiadomości publicznej na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, lub naruszenia trybu  

i warunków opóźnienia na własną odpowiedzialność publikacji informacji poufnej określonych w art. 

17 ust. 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć na danego Emitenta karę pieniężną w wysokości 

do 10.346.000 zł lub kwoty stanowiącej 2 proc. całkowitego przychodu wykazanego w ostatnim 

zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza on ww. kwotę,  

a w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez 

Emitenta w wyniku naruszenia tych obowiązków - karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty 

osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

 

Przy wymierzaniu kary za naruszenia, Komisja bierze w szczególności pod uwagę: 

• wagę naruszenia oraz czas jego trwania;  

• przyczyny naruszenia;  

• sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara; 

• skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, lub 

podmiot, w którego imieniu lub interesie działał podmiot, który dopuścił się naruszenia, o ile można 

tę skalę ustalić; 

• straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te straty ustalić; 

• gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją podczas wyjaśniania 

okoliczności tego naruszenia; 

• uprzednie naruszenia przepisów niniejszej ustawy, a także bezpośrednio stosowanych aktów 

prawa Unii Europejskiej, regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego, popełnione przez 

podmiot, na który jest nakładana kara. 

 

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, w drodze 

decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2 
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proc. 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 art. 

176 ust. 1 Ustawy o Obrocie przytoczonym powyżej, zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 

Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej 

korzyści lub unikniętej straty. 

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR w zakresie wskazanym 

powyżej (art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR) KNF może nakazać Emitentowi, 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 za naruszenie obowiązków  

o których mowa w art. 176 Ustawy o Obrocie wskazanych powyżej. KNF, nakładając sankcję, o której 

mowa powyżej, uwzględnia okoliczności, o których mowa w art. 31 ust. 1 Rozporządzenia MAR. 

Ponadto zgodnie z art. 176a Ustawy o Obrocie gdy Emitent lub sprzedający nie wykonuje lub 

nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 Ustawy o Obrocie, Komisja może nałożyć karę 

pieniężną do wysokości 1.000.000 zł. 

 

W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się 

utrudniony bądź niemożliwy. Ponadto nałożenie kary finansowej na Emitenta przez KNF może mieć 

istotny wpływ na pogorszenie wyniku finansowego za dany rok obrotowy. 

 

Nie można z góry wykluczyć ryzyka wystąpienia któregoś z opisanych powyżej zdarzeń w przyszłości 

w odniesieniu do Spółki. Skutkiem nałożenia kar administracyjnych może być, oprócz pogorszenia 

wyniku finansowego, także pogorszenie się reputacji Emitenta, mogące negatywnie wpływać na kurs 

jego akcji. 

 

1.3.13 Ryzyko związane z Animatorem Rynku 

 

Zgodnie z §9 Regulaminu ASO, z zachowaniem wyjątków wskazanych w tymże paragrafie, 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 - określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu ASO. Organizator ASO może postanowić 

o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności 

spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych 

instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym 

systemie obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora ASO. W takim przypadku, Organizator ASO 

może jednak zawsze wezwać Emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w terminie 

30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami 

finansowymi Emitenta. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku,  

a także w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w Alternatywnym 

Systemie Obrotu, instrumenty finansowe Emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych  

z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu 

rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy - o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu 

obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym 

określaniem kursu jednolitego. W przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem Rynku, 
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Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych 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.  

 

1.3.14 Ryzyko związane z Autoryzowanym Doradcą 

 

Zgodnie z §17b ust. 1-3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy pomimo upływu okresu wskazanego w §18 

ust. 3 Regulaminu ASO w ocenie Organizatora ASO zachodzi konieczność dalszego współdziałania 

emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do 

wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator ASO może zobowiązać emitenta do 

zawarcia umowy dotyczącej współdziałania z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta 

obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz monitorowania prawidłowości 

wypełniania przez emitentów tych obowiązków oraz bieżącego doradzania emitentowi w zakresie 

dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w ASO. W przypadku niepodpisania 

przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni, lub w przypadku 

wypowiedzenia lub wygaśnięcia tej umowy w terminie 20 dni od daty wypowiedzenia lub wygaśnięcia 

(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 ASO), Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami 

finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia okresu 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 ASO. 
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2 Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym 

 

2.1 Emitent 

  

Firma: Baked Games S.A. 

Siedziba: Czeladź 

Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 16, 41 – 250 Czeladź 

Telefon: +48 512 509 192 

Adres poczty elektronicznej: press@bakedgames.pl  

Adres strony internetowej: www.bakedgames.pl  

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta 

 

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy 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 wprowadzonych do obrotu,  

a także opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi 

instrumentami. 

 

 

 

 

 

________________________ 
Przemysław Bieniek 
Prezes Zarządu 

________________________ 
Krzysztof Wolski 
Wiceprezes Zarządu 

  

mailto:press@bakedgames.pl
http://www.bakedgames.pl/
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2.2 Autoryzowany Doradca 

  

Firma: ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. 

Siedziba: Kraków 

Adres: ul. Rączna 66B, 30-741 Kraków 

Telefon: + 48 (12) 292 43 63 

Fax: + 48 (12) 292 43 63 

Adres poczty elektronicznej: abistema@abistema.pl 

Adres strony internetowej: www.abistema.pl   

 

Oświadczenie osób działających 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  

(z późn. zm.), oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami 

przekazanymi mi 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 

wprowadzonych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem 

w obrocie tymi instrumentami.  

 

 

 

 

 

____________________________________ 
Edyta Gajda 
Prezes Zarządu 

___________________________________ 
Dorota Stangreciak - Karpierz 
Wiceprezes Zarządu 

 

 

  

mailto:abistema@abistema.pl
http://www.abistema.pl/
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3 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu 

 

3.1 Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych z wyszczególnieniem 

rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw 

z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

 

3.1.1 Informacje ogólne 

 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

wprowadzane są: 

• 2.452.000 akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr każda; 

• 35.850 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr każda. 

 

Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynosi 248.785 zł (dwieście 

czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych). 

 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

wprowadzane są akcje reprezentujące 100 proc. (sto procent) kapitału zakładowego Emitenta i 100 

proc. (sto procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

W Spółce nie ma akcji uprzywilejowanych, a Statut nie przyznaje jakimkolwiek akcjonariuszom 

jakichkolwiek uprawnień osobistych (uprzywilejowanie). 

 

Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami Emitenta. 

 

3.1.2 Umowne ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta 

 

Pomiędzy akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą zostały zawarte następujące umowy 

ograniczające zbycie akcji (lock-up). 

 

l.p. Imię i nazwisko / Firma  
Liczba 

posiadanych akcji   

Liczba akcji  

objętych  

umową lock-up 

Jednostkowa cena 

nabycia akcji 

(w PLN) 

1. PlayWay S.A. 665.000 665.000 0,10 

2. Przemysław Bieniek 500.000 500.000 0,10 

3. Krzysztof Wolski 500.000 500.000 0,10 

Razem 1.665.000 1.665.000  

 

Powyższe oznacza, że umowami lock-up objęte są łącznie 1.665.000 akcje, co stanowi 66,93 proc. 

wszystkich akcji Emitenta i taki sam procent spośród akcji wprowadzanych do obrotu na rynku  

NewConnect. 

 

Wszystkie opisane powyżej umowy lock-up: 

1) zostały zawarte z Autoryzowanym Doradcą; 

2) zawierają zobowiązanie akcjonariusza względem Autoryzowanego Doradcy do niedokonywania 

jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających, których przedmiotem są Akcje 
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w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia przypadającego 1 (jeden) rok po dniu pierwszego 

notowania Akcji na rynku NewConnect; 

3) przewidują - na wypadek naruszenia zobowiązania - obowiązek zapłacenia przez akcjonariusza 

Autoryzowanemu Doradcy kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość iloczynu 

kwoty 18,40 zł (osiemnaście złotych czterdzieści groszy) i liczby akcji będących przedmiotem 

czynności stanowiącej dane naruszenie. 

 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, nie zostały zawarte inne, niż opisane powyżej, umowy  

ograniczające zbycie akcji (lock-up). 

 

3.1.3 Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia 

zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny 

światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym 

rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 

poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. Przy badaniu wysokości 

obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących  

w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą 

przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, a także obrót zarówno przedsiębiorcy, nad 

którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów). 

 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

2) przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub  

w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 

przedsiębiorcami 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. 

 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez 

przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie 

akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej 

lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 

przedsiębiorców, 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: 
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a. instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, 

lub 

b. wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

3) 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; 

4) 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; 

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy 

przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący 

kontrolę, przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. 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 UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać 

wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do 

wstrzymania się od dokonania koncentracji. 

 

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której 

konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub 

umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

 

Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 

zamierzających dokonać koncentracji obowiązek 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 nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

 

Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na 

rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 

dominującej na rynku, jednak w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, 

a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może 

ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji. 

Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych 

informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli 

przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już 

dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, 

w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać  

w szczególności: 

1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 
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3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem że 

decyzja taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

 

Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji  

i konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną  

w wysokości nie większej niż 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, 

poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dokonał 

koncentracji bez uzyskania zgody. 

 

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, 

stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, 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, a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa 

UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających  

w błąd. 

 

Prezes UOKiK 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. wyroków 

sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

 

Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą 

w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w 

wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, 

jeżeli osoba ta nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 

 

W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału 

przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek 

Handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. 

 

Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków 

prawnych, zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

 

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień 

oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

 

3.1.4 Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli 

koncentracji przedsiębiorstw 

 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji 

zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 

koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). 

 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o 

wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które 

przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. 
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Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej 

zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają 

zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

a) zawarciu umowy, 

b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

c) przejęciu większościowego udziału. 

 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można 

również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania 

koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

 

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja 

przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi 

więcej niż 5 miliardów euro, oraz 

b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów 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 ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy: 

a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 

więcej niż 2,5 miliarda euro, 

b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, 

c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co 

najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów 

euro, oraz  

d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów 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. 

 

3.1.5 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku 

 

Od dnia 3 lipca 2016 r. obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega 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 
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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.  
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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, których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na 

nich w części przy podejmowaniu swych 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. 

Stosowanie rekomendacji lub nakłaniania, o których powyżej, oznacza wykorzystywanie informacji 

poufnych, jeżeli osoba stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są 

one oparte na informacjach poufnych. 

 

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 osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż 

wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. 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 
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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. zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez 

zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub 

2. 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 instrumentów 

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 

wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej 
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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. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

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. zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo 

prawdopodobieństwo ich spowodowania; 



 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY BAKED GAMES S.A.  S t r o n a  | 40 

 

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 

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; 

4. 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 
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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 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. 

 

3.1.6 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: 

– kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15 %, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 

liczby głosów w spółce publicznej, 

– kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 

liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 

15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

– kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co 

najmniej 1% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, 

– kogo dotyczy zmiana 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 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz emitenta, nie 

później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej 

liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku 

zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej w 

alternatywnym systemie obrotu - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia 

transakcji. 

 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o: 

1. dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; 

2. liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 

spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 

3. liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz 

o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 

4. podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje 

spółki; 

5. liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, 

do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, 

o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 

69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie 
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pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie 

lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji; 

6. liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, 

do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, rodzaju lub nazwie tych instrumentów 

finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych; 

7. łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie z art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o ofercie 

publicznej i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 

8. osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej. 

 

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 

zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt b) i c) powyżej, odrębnie dla akcji 

każdego rodzaju. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być sporządzone w języku 

angielskim. 

 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 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. 

 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 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. 

 

Obowiązki określone w art. 69 ww. ustawy spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub 

przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem 

instrumentów finansowych, które: 

1. po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do 

nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub 

2. odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne 

podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy 

instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne. 

 

W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b. ust. 1 Ustawy o ofercie 

publicznej, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z 

akcji, do których nabycia uprawniony lub zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów 

finansowych. 

 

W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b. ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie 

publicznej, które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w 

spółce publicznej, związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby 

głosów wynikających z akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te 

instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego. Wartość 

współczynnika delta określa się zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z 

dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
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w odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów technicznych stosowanych do znaczących 

pakietów akcji (Dz. Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2). 

 

Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie (w rozumieniu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej 

sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 

24.03.2012, str. 1, z późn. zm.)). 

 

Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, powstają również w przypadku 

wykonania uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia 

zgodnie z art. 69b. ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów 

wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. 

 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na: 

1. podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w 

związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z 

akcjami spółki publicznej; 

2. funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji 

łącznie przez: 

– inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

– inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane 

przez ten sam podmiot; 

3. funduszu emerytalnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji 

łącznie przez inne fundusze emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne; 

4. alternatywnej spółce inwestycyjnej - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie 

danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku 

z posiadaniem akcji łącznie przez: 

– inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w 

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

– inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot; 

5. podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

– przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z 

wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 

2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

– w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie 

akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot 

ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym 

zgromadzeniu, 

– przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 
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6. pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został 

upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie 

wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

7. również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie 

dotyczące nabywania bezpośrednio lub pośrednio, lub obejmowania w wyniku oferty niebędącej 

ofertą publiczną przez te podmioty lub przez osobę trzecią, o której mowa w pkt 5 tiret 1powyżej, 

akcji spółki publicznej, lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia 

trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał 

podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

8. podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 6, posiadając akcje spółki 

publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach, 

9. pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku 

papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 

 

Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie 

głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w pkt 6 oraz 7, 

a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów. 

 

W przypadkach, o których mowa w pkt 6 oraz 7 obowiązki określone w tym rozdziale mogą być 

wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 6, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki 

publicznej przez: 

– małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 

stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

– osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

– jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we wskazanych powyżej 

zapisach wlicza się: 

– liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne - po stronie podmiotu dominującego; 

– liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem - po stronie pełnomocnika, który został 

upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt 5, 

– liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa, 

– po stronie pełnomocnika, o którym mowa w pkt 8, wlicza się liczbę głosów posiadanych przez 

mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie 

których pełnomocnik ma umocowanie. 

 

Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są 

związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który 

może nimi rozporządzać według własnego uznania. 

 

Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu  

z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 

powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie 

lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 
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69 Ustawy o ofercie publicznej. Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji 

spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem 

obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1, a także gdy nabycie akcji spółki 

publicznej nastąpiło na skutek wezwania po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79. 

 

W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki 

publicznej nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego 

zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 

 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone 

zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje  

w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 

kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871). 

 

Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie 

wiążą się żadne inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie instrumentami finansowymi 

Emitenta. 

 

3.1.7 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o kontroli inwestycji 

 

Ustawa o kontroli inwestycji określa między innymi zasady i tryb kontroli inwestycji skutkujących 

nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub nabyciem dominacji nad podmiotem objętym 

ochroną w rozumieniu art. 12d ustawy przez podmiot, który: 

1. nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego, tj. państwa, które jest członkiem Unii 

Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub państwem należącym 

do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - w przypadku osób fizycznych albo 

2. nie posiada lub nie posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie 

siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby 

fizyczne; 

oraz sankcje za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów art. 12b–12k ustawy. 

 

Zgodnie z art. 12e ust. 1 Ustawy o kontroli inwestycji, obowiązek  zawiadomienia organu kontroli, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, powstaje w przypadku, gdy podmiot wskazany 

powyżej: 

1. zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące uczestnictwo albo 

2. zamierza nabyć dominację albo 

3. nabył lub osiągnął znaczące uczestnictwo albo 

4. nabył dominację. 

 

Zgodnie z art. 12d ust. 1 i 4 Ustawy o kontroli inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie są spółki 

publiczne w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej, których przychód ze sprzedaży przekroczył na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych, poprzedzających 

zgłoszenie, równowartość 10 000 000 euro. 

 

Zgodnie z art. 12c ust. 1 Ustawy o kontroli inwestycji za „znaczące uczestnictwo” uznaje się sytuację 

umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez: 

1. posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20 proc. ogólnej liczby głosów, albo 
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2. posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20 proc. 

wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub 

3. posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20 proc. 

 

Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o kontroli inwestycji, za „nabycie dominacji” uznaje się uzyskanie 

statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną przez: 

1. nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub 

2. zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten 

podmiot. 

 

Zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o kontroli inwestycji, za „nabycie lub osiągnięcie znaczącego 

uczestnictwa” uznaje się: 

1. uzyskanie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną przez nabycie udziałów albo 

akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub 

2. osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20 proc. i 40 proc. 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 

3. nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części. 

 

Zgodnie z art. 12c ust. 6 Ustawy o kontroli inwestycji, za „nabycie lub osiągnięcie znaczącego 

uczestnictwa albo nabycie dominacji” uznaje się również przypadki, gdy: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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 
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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; 

6. 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; 

przy czym przypadki wymienione w ppkt 1 - 6 powyżej nazywane są „nabyciem pośrednim”. 

 

Zgodnie z art. 12c ust. 8 Ustawy o kontroli inwestycji, za „nabycie lub osiągnięcie znaczącego 

uczestnictwa albo nabycie dominacji” uznaje się również przypadki, gdy podmiot nabędzie lub 

osiągnie znaczące uczestnictwo albo nabędzie dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź 

osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20 proc. albo 40 proc. 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: 

1. umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji 

własnych tego podmiotu; 

2. podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem; 

3. zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów 

albo akcji, udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień 

przysługujących poszczególnym wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu 

przy czym przypadki wymienione w ppkt 1 - 3 powyżej nazywane są „nabyciem następczym”. 

 

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 przedmiotowej ustawy. Zawiadomienia dokonuje się: 

1. 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 albo 

2. w przypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w 

rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej - przed opublikowaniem wezwania. 

 

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. 

 

Zgodnie z art. 12j ust. 1 Ustawy o kontroli inwestycji, organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza 

sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad 

podmiotem objętym ochroną w rozumieniu art. 12d ustawy, w tym także w przypadku nabycia 

pośredniego lub następczego, jeżeli: 

1. podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 12f ust. 1–4, 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 
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2. podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 12f ust. 1–4, nie przedstawił 

dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez organ kontroli, lub 

3. w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji 

istnieje przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa 

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 

4. 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 

5. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny 

wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej. 

 

Zgodnie z art. 12k ust. 1 Ustawy o kontroli inwestycji, nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa 

albo nabycie dominacji dokonane: 

1. bez złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 12f ust. 1, 2 lub 4 ustawy, albo 

2. pomimo wydania decyzji o sprzeciwie, o której mowa w art. 12j ust. 1 ustawy; 

jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3 ustawy. 

 

Zgodnie z art. 12k ust. 2 Ustawy o kontroli inwestycji, w przypadku: 

1. niezłożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 12f ust. 3 ustawy, albo 

2. wydania decyzji, o której mowa w art. 12j ust. 2 ustawy; 

z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, nabytych w przypadkach określonych w art. 12c ust. 

7 ustawy, nie może być wykonywane prawo głosu, ani inne uprawnienia, z wyjątkiem prawa do zbycia 

tych udziałów albo akcji. 

 

3.2 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 okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji do 

obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Emitent dokonał subskrypcji Akcji Serii B, będących 

przedmiotem wniosku o wprowadzenie. 

 

Emitent nie dokonywał innych niż opisane powyżej subskrypcji lub sprzedaży instrumentów 

finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie w okresie ostatnich 12 miesięcy 

poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie. 

 

Akcje zwykłe na okaziciela serii A powstały w wyniku przekształcenia Baked Games sp. z o.o. w Baked 

Games S.A. Przekształcenie zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców w dniu 7 lipca 2020 r. i z tym 

dniem powstały akcje serii A Emitenta. 

 

Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej oferty publicznej Akcji Serii B 

 

Akcje Serii B zostały wyemitowane w ramach oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej (art. 

431 §2 pkt 1 k.s.h.). Publiczna oferta objęcia Akcji Serii B została złożona 40 (czterdziestu) osobom. 
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Ofercie podlegało 245.200 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy dwieście) Akcji Serii B, o wartości 

nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 24.520 zł (dwadzieścia cztery 

tysiące pięćset dwadzieścia złotych). Cena emisyjna Akcji Serii B wynosiła 18,40 zł (osiemnaście 

złotych i czterdzieści groszy) za każdą poszczególną akcję. Subskrypcja została przeprowadzona  

w okresie od dnia 23 listopada 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Oferta objęcia Akcji Serii B 

została przyjęta przez 11 (jedenaście) osób, które nabyły łącznie 35.850 (trzydzieści pięć tysięcy 

osiemset pięćdziesiąt) Akcji Serii B za łączną cenę emisyjną w wysokości 659.640 zł (sześćset 

pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych). Żadna z osób, które objęły Akcje Serii B, 

nie jest powiązana z Emitentem. Całkowite koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

oferty publicznej Akcji Serii B wyniosły 9.225 zł (dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych). 

 

Emitent wskazuje, że oferta publiczna Akcji Serii B była zwolniona z obowiązku udostępnienia do 

publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. Zgodnie bowiem z przepisem art. 1 ust. 4 lit. b 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.  

w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 

wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 

2003/71/WE, obowiązek opublikowania prospektu nie ma zastosowania do oferty publicznej 

papierów wartościowych skierowanej do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych. 

 

--- 

 

Poniżej Emitent prezentuje informacje o sprzedaży Akcji dokonanej przez akcjonariuszy Emitenta,  

w okresie od 7 lipca 2020 r., tj. od dnia powstania Akcji. 

 

Lp. Zbywca Nabywca/  

podmiot powiązany  

data 

transakcji 

seria 

akcji 

liczba 

akcji 

jednostkowa 

cena nabycia 

łączna  

cena nabycia 

1. akcjonariusz 

Emitenta 1 

(PlayWay S.A.) 

osoba fizyczna 

(Aleksy Uchański)*/  

TAK 

07.07.2020 r. A 24 000 3,33 zł 80 000 zł 

2. akcjonariusz 

Emitenta 1 

(PlayWay S.A.) 

osoba fizyczna 

(Jakub 

Trzebiński)**/ TAK 

07.07.2020 r. A 24 000 3,33 zł 80 000 zł 

3. akcjonariusz 

Emitenta 1 

(PlayWay S.A.) 

osoba prawna/ 

NIE 
07.07.2020 r. A 24 000 3,33 zł 80 000 zł 

4. akcjonariusz 

Emitenta 2 
osoba fizyczna/ NIE  06.082020 r. A 25 000 20,00 zł 500 000 zł 

5. akcjonariusz 

Emitenta 3 
osoba fizyczna/ NIE  10.08.2020 r. A 37 000 2,25 zł 83 250 zł 

6. akcjonariusz 

Emitenta 3 
osoba prawna/ NIE  10.08.2020 r. A 75 000 2,25 zł  168 750 zł 

7. akcjonariusz 

Emitenta 4 
osoba fizyczna/ NIE  10.08.2020 r. A 37 500 2,25 zł 84 375 zł 

8. akcjonariusz 

Emitenta 4 
osoba fizyczna/ NIE  10.08.2020 r. A 37 500 2,25 zł 84 375 zł 

9. akcjonariusz 

Emitenta 2 
osoba fizyczna/ NIE  26.10.2020 r. A 12 500 16,00 zł 200 000 zł 

10. akcjonariusz 

Emitenta 14 
osoba fizyczna/ NIE  10.09.2020 r. A 5 300 15,09 zł 79 977 zł 

11. akcjonariusz 

Emitenta 14 
osoba fizyczna/NIE  11.09.2020 r. A 6 630 15,09 zł 100 046,70 zł 
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12. akcjonariusz 

Emitenta 14 
osoba fizyczna/ NIE  11.09.2020 r. A 1 330 15,09 zł 20 069,70 zł 

13. akcjonariusz 

Emitenta 5 
osoba fizyczna/ NIE  13.09.2020 r. A 10 794 10,19 zł 109 990,86 zł 

14. akcjonariusz 

Emitenta 7 
osoba fizyczna/ NIE  14.09.2020 r. A 2 000 14,00 zł 28 000 zł 

15. akcjonariusz 

Emitenta 6 
osoba fizyczna/ NIE  14.09.2020 r. A 18 500 11,00 zł  203 500 zł 

16. akcjonariusz 

Emitenta 7 
osoba fizyczna/ NIE  15.09.2020 r. A 5 000 14,00 zł 70 000 zł 

17. akcjonariusz 

Emitenta 7 
osoba fizyczna/ NIE  17.09.2020 r. A 2 220 14,00 zł  30 800 zł 

18. akcjonariusz 

Emitenta 5 
osoba fizyczna/ NIE  17.09.2020 r. A 9 000 11,00 zł 99 000 zł 

19. akcjonariusz 

Emitenta 1 

(PlayWay S.A.) 

osoba fizyczna/ NIE  21.09.2020 r. A 35 000 14,00 zł  490 000 zł 

20. akcjonariusz 

Emitenta 7 
osoba fizyczna/ NIE  23.09.2020 r. A 2 800 14,00 zł  39 200 zł 

21. akcjonariusz 

Emitenta 8 
osoba fizyczna/ NIE  23.09.2020 r. A 7 000 11,00 zł 77 000 zł 

22. akcjonariusz 

Emitenta 5 
osoba fizyczna/ NIE  23.09.2020 r. A 2 500 11,00 zł 27 500 zł 

23. akcjonariusz 

Emitenta 17 
osoba fizyczna/NIE  24.09.2020 r. A 1 000 10,19 zł 10 190 zł 

24. akcjonariusz 

Emitenta 7 
osoba fizyczna/ NIE    25.09.2020 r. A 8 000 14,00 zł  112 000 zł 

25. akcjonariusz 

Emitenta 9 

osoba fizyczna/ NIE    
26.09.2020 r. A 6 150 16,30 zł 100 245 zł 

26. akcjonariusz 

Emitenta 9 

osoba fizyczna/ NIE    
26.09.2020 r. A 1 200 16,30 zł 19 560 zł 

27. akcjonariusz 

Emitenta 9 

osoba fizyczna/NIE   
26.09.2020 r. A 6 160 16,30 zł 100 245 zł 

28. akcjonariusz 

Emitenta 9 
osoba fizyczna/ NIE   27.09.2020 r. A 6 150 16,30 zł  100 245 zł 

29. akcjonariusz 

Emitenta 7 
osoba fizyczna/ NIE    28.09.2020 r. A 5 700 14,00 zł 79 800 zł 

30. akcjonariusz 

Emitenta 7 
osoba fizyczna/ NIE    28.09.2020 r. A 2 000 14,00 zł 28 000 zł 

31. akcjonariusz 

Emitenta 8 

osoba fizyczna/ NIE    28.09.2020 r. 
A 1 600 11,00 zł 17 600 zł 

32. akcjonariusz 

Emitenta 8 

osoba fizyczna/ NIE   28.09.2020 r. 
A 3 500 12,00 zł 42 000 zł 

33. akcjonariusz 

Emitenta 8 

osoba fizyczna/ NIE    28.09.2020 r. 
A 4 000 11,00 zł 44 000 zł 

34. akcjonariusz 

Emitenta 9 

osoba fizyczna/ NIE    
28.09.2020 r. A 6 150 16,30 zł 100 245 zł 

35. akcjonariusz 

Emitenta 9 

osoba fizyczna/ NIE   
28.09.2020 r. A 9 200 16,30 zł  149 960 zł 

36. akcjonariusz 

Emitenta 14 
osoba fizyczna/ NIE    28.09.2020 r. A 1 330 15,09 zł 20 069,70 zł 

37. akcjonariusz 

Emitenta 7 
osoba fizyczna/ NIE    30.09.2020 r. A 800 11,00 zł 8 800 zł 

38. akcjonariusz 

Emitenta 1 
osoba fizyczna/ NIE    30.09.2020 r. A 35 000 14,00 zł  490 000 zł 
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(PlayWay S.A.) 

39. akcjonariusz 

Emitenta 10   
osoba fizyczna/ NIE  02.10.2020 r.  A 1 294 12,00 zł 15 528 zł  

40. akcjonariusz 

Emitenta 7  
osoba fizyczna/ NIE  02.10.2020 r.  A 1 000 14,00 zł  14 000 zł  

41. akcjonariusz 

Emitenta 5 
osoba fizyczna/ NIE   02.10.2020 r.  A 12 206 12,00 zł  146 472 zł  

42. akcjonariusz 

Emitenta 9 
osoba fizyczna/ NIE  03.10.2020 r.  A 6 750 16,30 zł 110 025 zł  

43. akcjonariusz 

Emitenta 9 
osoba fizyczna/ NIE  03.10.2020 r.  A 12 300 16,30 zł 200 490 zł  

44. akcjonariusz 

Emitenta 9 
osoba fizyczna/ NIE  03.10.2020 r.  A 6 750 16,30 zł 110 025 zł  

45. akcjonariusz 

Emitenta 9 
osoba fizyczna/ NIE  04.10.2020 r.  A 1 850 16,30 zł  30 155 zł  

46. akcjonariusz 

Emitenta 7 
osoba fizyczna/ NIE  06.10.2020 r.  A 1 000 15,00 zł  15 000 zł 

47. akcjonariusz 

Emitenta 7 
osoba fizyczna/ NIE  06.10.2020 r. A 3 000 14,00 zł  42 000 zł 

48. akcjonariusz 

Emitenta 7 
osoba fizyczna/ NIE  06.10.2020 r. A 1 000 14,00 zł  14 000 zł 

49. akcjonariusz 

Emitenta 9 
osoba fizyczna/ NIE  06.10.2020 r. A 1 150 16,30 zł 18 745 zł 

50. akcjonariusz 

Emitenta 7 
osoba fizyczna/ NIE  07.10.2020 r.  A 500 12,00 zł  6 000 zł  

51. akcjonariusz 

Emitenta 7 
osoba fizyczna/ NIE  08.10.2020 r.  A 1 000 14,00 zł  14 000 zł  

52. akcjonariusz 

Emitenta 7 
osoba fizyczna/ NIE  09.10.2020 r.  A 1 000 12,00 zł 12 000 zł  

53. akcjonariusz 

Emitenta 9 
osoba fizyczna/ NIE  12.10.2020 r.  A 3 100 16,30 zł  50 530 zł  

54. akcjonariusz 

Emitenta 9 
osoba fizyczna/ NIE  12.10.2020 r A 3 100 16,30 zł 50 530 zł 

55. akcjonariusz 

Emitenta 5 
osoba fizyczna/ NIE  12.10.2020 r.  A 2 500 12,00 zł  30 000 zł  

56. akcjonariusz 

Emitenta 7 
osoba fizyczna/ NIE  13.10.2020 r. A 2 000 14,00 zł  28 000 zł  

57. akcjonariusz 

Emitenta 7 
osoba fizyczna/ NIE  19.10.2020 r.  A 2 000 14,00 zł 28 000 zł  

58. akcjonariusz 

Emitenta 7 
osoba fizyczna/ NIE  19.10.2020 r. A 4 000 14,00 zł  56 000 zł  

59. akcjonariusz 

Emitenta 10   
osoba fizyczna/ NIE  02.11.2020 r.  A 5 000 13,00 zł  65 000 zł  

60. akcjonariusz 

Emitenta 10   
osoba fizyczna/ NIE  04.11.2020 r. A 7 750 12,90 zł 99 975 zł  

61. akcjonariusz 

Emitenta 15 
osoba fizyczna/ NIE  05.11.2020 r.  A 2 325 12,90 zł 29 992,50 zł  

62. akcjonariusz 

Emitenta 15 
osoba fizyczna/ NIE  05.11.2020 r. A 2 325 12,90 zł 29 992,50 zł 

63. akcjonariusz 

Emitenta 15 
osoba fizyczna/NIE  05.11.2020 r. A 775 12,90 zł  9 997,50 zł  

64. akcjonariusz 

Emitenta 11 

(Krzysztof 

Wolski – 

zagraniczna  

osoba prawna/ NIE  
09.11.2020 r. A 23 000 11,40 zł 262 200 zł 
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Wiceprezes 

Zarządu 

Spółki)*** 

65. akcjonariusz 

Emitenta 12 

(Przemysław 

Bieniek – Prezes 

Zarządu 

Spółki)**** 

zagraniczna  

osoba prawna/ NIE  
09.11.2020 r. A 23 000 11,40 zł 262 200 zł 

66. akcjonariusz 

Emitenta 7 
osoba fizyczna/ NIE  10.11.2020 r. A 5 000 15,00 zł  75 000 zł 

67. akcjonariusz 

Emitenta 1 

(PlayWay S.A.) 

osoba fizyczna/ NIE  12.11.2020 r. A 20 000 8,00 zł 160 000 zł 

68. akcjonariusz 

Emitenta 1 

(PlayWay S.A.) 

osoba fizyczna/ NIE  18.11.2020 r. A 18 000 14,00 zł 252 000 zł 

69. akcjonariusz 

Emitenta 11 

(Krzysztof 

Wolski – 

Wiceprezes 

Zarządu 

Spółki)*** 

osoba fizyczna/ NIE  04.12.2020 r. A 27 000 11,40 zł 307 800 zł 

70. akcjonariusz 

Emitenta 12 

(Przemysław 

Bieniek – Prezes 

Zarządu 

Spółki)**** 

osoba fizyczna/ NIE  04.12.2020 r. A 27 000 11,40 zł 307 800 zł 

71. akcjonariusz 

Emitenta 13 
osoba fizyczna/ NIE  10.12.2020 r.  A 6 150 17,20 zł 105 780 zł  

72. akcjonariusz 

Emitenta 16 
osoba fizyczna/ NIE  21.12.2020 r. A 1 200 20,00 zł 24 000 zł 

73. akcjonariusz 

Emitenta 16 
osoba fizyczna/ NIE  21.12.2020 r. A 1 200 20,00 zł 24 000 zł 

74. akcjonariusz 

Emitenta 1 

(PlayWay S.A.) 

osoba prawna/ NIE  03.01.2021 r. A 35 000 14,00 zł 490 000 zł 

75. akcjonariusz 

Emitenta 16 
osoba fizyczna/ NIE  11.01.2021 r. A 1 000 20,00 zł 20 000 zł 

76. akcjonariusz 

Emitenta 16 
osoba fizyczna/ NIE  11.01.2021 r. A 950 20,00 zł 19 000 zł 

77. akcjonariusz 

Emitenta 16 
osoba fizyczna/ NIE  11.01.2021 r. A 1 000 20,00 zł 20 000 zł 

78. akcjonariusz 

Emitenta 10 
osoba fizyczna/ NIE  27.01.2021 r.  A 4 956 15,00 zł 74 340 zł  

79. akcjonariusz 

Emitenta 15 
osoba fizyczna/ NIE  27.01.2021 r. A 2 000 17,50 zł 35 000 zł 

80. akcjonariusz 

Emitenta 15 
osoba fizyczna/ NIE  27.01.2021 r. A 2 000 17,50 zł 35 000 zł 

81. akcjonariusz 

Emitenta 15 
osoba fizyczna/ NIE  27.01.2021 r. A 2 000 17,50 zł 35 000 zł 

82. akcjonariusz 

Emitenta 17 
osoba fizyczna/NIE  02.03.2021 r. A 5 000 17,00 zł 85 000 zł 
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83. akcjonariusz 

Emitenta 15 
osoba fizyczna/ NIE  16.03.2021 r. A 1 200 18,40 zł 22 084 zł 

84. akcjonariusz 

Emitenta 15 
osoba fizyczna/ NIE  16.03.2021 r. A 1 200 18,40 zł 22 084 zł 

85. akcjonariusz 

Emitenta 15 
osoba fizyczna/ NIE  16.03.2021 r. A 2 600 18,40 zł 47 840 zł 

86. Akcjonariusz 

Emitenta 15  

osoba fizyczna / NIE 21.04.2021 r. A 1 000 18,00 zł 18 000 zł 

* Aleksy Uchański jest członkiem rady nadzorczej akcjonariusze Emitenta 1 - PlayWay S.A., 
** Jakub Trzebiński jest wiceprezesem zarządu akcjonariusze Emitenta 1 - PlayWay S.A., 
*** akcjonariusz Emitenta 11 Krzysztof Wolski jest Wiceprezesem Zarządu Spółki, 
**** akcjonariusz Emitenta 12 Przemysław Bieniek jest Prezesem Zarządu Spółki. 

 

--- 

W efekcie przeprowadzenia emisji Akcji Serii B oraz w efekcie dokonania powyższych transakcji, na 

dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent posiada łącznie 90 

akcjonariuszy, w tym 4 osoby prawne i 86 osób fizycznych, z czego: 

• 85 akcjonariuszy to akcjonariusze niepowiązani z Emitentem; 

• spośród 85 akcjonariuszy niepowiązanych z Emitentem 84 akcjonariuszy posiada akcje 

reprezentujące mniej niż 5 proc. ogólnej liczby głosów w na Walnym Zgromadzeniu. 

 

3.3 Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych 

 

3.3.1 Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 

akcji, na mocy art. 430-432 KSH jest Walne Zgromadzenie Spółki. Organem uprawnionym do podjęcia 

decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji, 

na mocy art. 444-447 KSH jest Zarząd Spółki. 

 

3.3.2 Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej 

treści 

 

Akcje Serii A 

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników poprzednika prawnego Emitenta w dniu 5 czerwca 2020 r. 

podjęło uchwałę nr 1 w przedmiocie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 

spółkę akcyjną przed notariuszem Agnieszką Łabuszewską (Repertorium A nr 1157/2020) w 

Kancelarii Notarialnej Agnieszka Łabuszewska Karolina Rak – Wrońska s.c., przy ul. Koszykowej 53 

lok. 66 w Warszawie. 
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Akcje zwykłe na okaziciela serii A powstały w wyniku przekształcenia Baked Games sp. z o.o. w Baked 

Games S.A. Akcje Serii A powstały w dniu rejestracji przekształcenia Emitenta, tj. w dniu 7 lipca 2020 

roku. 

 

Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii A miała miejsce w dniu 7 lipca 2020 roku na mocy 

postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Akcje Serii B 

 

Akcje Serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu. Uchwała ta została podjęta  

w oparciu o postanowienie §9 Statutu, zgodnie z którym Zarząd jest upoważniony do dokonania  

podwyższenia kapitału zakładowego w ramach instytucji kapitału docelowego. Przedmiotowe  

postanowienie obowiązuje od dnia wpisania Emitenta, jako spółki akcyjnej, do rejestru. Uchwała  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję akcji 

na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, została podjęta 

przez Zarząd w dniu 19 listopada 2020 roku. Uchwała ta została sporządzona w formie aktu  

notarialnego sporządzonego przez Agatę Chylińską, notariusza w Czeladzi (Rep. A Nr 3473/2020). 

Uchwala ta brzmi jak następuje: 
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W dniu 14 stycznia 2021 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie dookreślenia wysokości kapitału 

zakładowego Spółki. Uchwała ta została sporządzona w formie aktu notarialnego sporządzonego przez 

Agatę Chylińską, notariusza w Czeladzi (Rep. A Nr 232/2021). Uchwala ta brzmi jak następuje: 
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Akcje Serii B zostały wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego   w dniu 17 

lutego 2021 roku. 
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Zgoda na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect i dematerializację 

 

Akcje serii A 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 lipca 2020 roku podjęło uchwałę nr 1 w 

przedmiocie ubiegania się o wprowadzenia akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w 

Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii A przed notariuszem Karoliną Rak - 

Wrońską (Repertorium A nr 1426/2020) w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Łabuszewska Karolina 

Rak – Wrońska s.c., przy ul. Koszykowej 53 lok. 66 w Warszawie. 
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--- 
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Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oświadczeniem nr 741/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zawarł z Emitentem umowę na rejestrację w depozycie papierów wartościowych 2.452.000 akcji na 

okaziciela serii A pod kodem ISIN: PLBKDGM00019. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od 

otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokumentów potwierdzających 

wprowadzenie Akcji Serii A do Alternatywnego systemu obrotu. 
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--- 

 

Akcje Serii B 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 marca 2021 roku podjęło uchwałę nr 1 w 

przedmiocie ubiegania się o wprowadzenia akcji serii B Spółki do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w 

Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii B przed notariuszem Agnieszką 

Łabuszewską (Repertorium A nr 826/2021) w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Łabuszewska 

Karolina Rak – Wrońska s.c., przy ul. Koszykowej 53 lok. 66 w Warszawie. 
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Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oświadczeniem nr 652/2021 z dnia 13 maja 2021 r. 

zawarł z Emitentem umowę na rejestrację w depozycie papierów wartościowych 35.850 akcji na 

okaziciela serii B pod kodem ISIN: PLBKDGM00019. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od 

otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokumentów potwierdzających 

wprowadzenie wyżej wymienionych Akcji Serii B do Alternatywnego systemu obrotu. 
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3.3.3 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 Serii A zostały objęte przez wspólników spółki Baked Games sp. z o.o. w wyniku jej 

przekształcenia w spółkę Baked Games S.A.  

 

Akcje Serii B zostały objęte tylko i wyłącznie w zmian za wkład pieniężny, wpłacony na rachunek 

bankowy Emitenta przed zarejestrowaniem akcji. 

 

3.3.4 Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie 

 

Akcje Emitenta nie są uprzywilejowane co do dywidendy. Wszystkie akcje Emitenta są równe w 

prawach do dywidendy. 

 

Akcje są uprawnione do dywidendy począwszy od wypłaty z zysku za rok 2020. 

 

W swojej dotychczasowej historii Emitent i jego poprzednik prawny nie wypłacali dywidendy. 

 

Uchwałą nr 3 z dnia 23 czerwca 2020 roku Zgromadzenie Wspólników poprzednika prawnego 

Emitenta podjęło decyzję o pokryciu straty za rok 2019, w wysokości 18.533,92 zł, z zysków z lat 

przyszłych. 

 

3.3.5 Prawa wynikające z instrumentów finansowych oraz zasady ich realizacji 

 

3.3.5.1 Informacja ogólna 

 

Zakres praw i obowiązków związanych z instrumentami finansowymi Emitenta, które mają zostać 

wprowadzone do obrotu określa Statut Spółki oraz kodeks spółek handlowych i inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.  

 

Akcje objęte niniejszym dokumentem informacyjnym nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, 

w szczególności nie są uprzywilejowane co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału 

majątku w przypadku likwidacji Emitenta. Zgodnie z treścią Statutu Emitenta Akcje są akcjami 

zwykłymi na okaziciela. Według Statutu Emitenta z Akcjami nie są związane jakiekolwiek ograniczenia 

co do przenoszenia praw z akcji, zabezpieczenia ani świadczenia dodatkowe. 

 

Akcjonariuszom przysługują uprawnienia o charakterze korporacyjnym i majątkowym. 

 

3.3.5.2 Prawa o charakterze majątkowym 

 

Prawo do zbycia akcji 

 

Zgodnie z art. 337 §1 KSH akcje są zbywalne. W statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów 

ograniczających to prawo. 

 

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa 

w Walnym Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki 

(art. 4064 KSH). 
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Prawo do udziału w zysku Spółki, tj. prawo do dywidendy  

 

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 §1 KSH mają prawo do udziału w zysku Spółki wykazanym 

w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony 

przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty 

akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego 

akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez walne zgromadzenie. 

 

Wszystkie akcje Emitenta są równe w prawach co do dywidendy. Zgodnie z art. 348 §3 KSH dzień 

dywidendy, może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie lub w okresie kolejnych 

trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, 

które zostały określone w regulacjach KDPW. 

 

Zgodnie z art. 395 §2 ust. 2 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o 

pokryciu straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które 

powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 §1 

KSH). Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania co do dywidendy dla akcji serii A 

wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu. Tym samym stosuje się zasady ogólne opisane 

powyżej. Warunki odbioru dywidendy ustalane są zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla 

spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie zawiera Dział 2 Tytułu czwartego Szczegółowych Zasad 

Działania KDPW. 

 

Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone, 

jednakże podlega przedawnieniu. 

 

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. 

prawo poboru  

 

Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 §1 KSH. W przypadku nowej emisji 

akcjonariusze Emitenta mają 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.  

W interesie Spółki, zgodnie z przepisami 433 §2 KSH, po spełnieniu określonych kryteriów walne 

zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki  

w całości lub części. 

 

Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru 

w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla 

swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 §2 KSH). 

 

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału 

zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową 

(subemitenta), z obowiązkiem ich oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania 

prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. Większość 4/5 nie jest również wymagana w 

przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje nowej emisji mogą być objęte przez subemitenta w 

przypadku kiedy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich 

oferowanych im akcji (art. 433 §3 KSH). 
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Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej 

 

W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając 

jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki, zgodnie z 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. Statut 

Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym zakresie. 

 

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach 

 

Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. 

Zgodnie z art. 340 §3 KSH prawo głosu z akcji spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub 

użytkowanie, przysługuje akcjonariuszowi (w sytuacji gdy w ten sposób obciążone akcje są zapisane 

na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub banku prowadzącym rachunki 

papierów wartościowych). 

 

3.3.5.3 Prawa o charakterze korporacyjnym 

 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki 

 

Na podstawie art. 412 §1 KSH akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie z art. 4061 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje jedynie 

osobom, które posiadały akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzień obrad 

Walnego Zgromadzenia (tzw. record date - dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) 

oraz zgłosiły żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w 

pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (record date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 

(art. 4063 §1 KSH). 

 

Na podstawie żądania wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ dla 

akcjonariusza. Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia przez KDPW i 

przekazania spółce publicznej zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu z tytułu posiadanych na dzień rejestracji uczestnictwa (record date) 

zdematerializowanych akcji spółki publicznej. 

 

Na podstawie art. 4063 KSH akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia 

w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu 

rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni przed datą WZ) 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. 

 

W przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników  

i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 
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spółki przysługuje, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego 

Zgromadzenia. 

 

Prawo głosu 

 

Z wszystkimi akcjami Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

 

Zgodnie z art. 412 §1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać 

prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 4121 §2 KSH w spółce publicznej głos 

może być oddany przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, 

pod rygorem nieważności, lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga 

opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu (art. 4121 §2 KSH). 

 

Zgodnie z art. 4113 KSH akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych akcji (split 

voting), jak również, jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w ramach regulaminu Walnego 

Zgromadzenia) przewidują taką możliwość to akcjonariusz Spółki może oddać głos drogą 

korespondencyjną. 

 

Ponadto, zgodnie z art. 406⁵ § 1 KSH udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale 

w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia 

zwołujący to zgromadzenie. Udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej obejmuje dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich 

osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku 

obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia 

oraz wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego 

zgromadzenia (art. 406⁵ § 2 KSH). W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne 

potwierdzenie otrzymania głosu (art. 406⁵ § 5 KSH).  W obecnym brzmieniu Statut Spółki nie wyklucza 

powyższych możliwości. 

 

Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki 

 

Zgodnie z art. 410 §1 KSH, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy 

sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu  

z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im 

głosów. Lista ta winna być podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad 

walnego zgromadzenia. 

 

Zgodnie z art. 410 §2 KSH na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10 proc. kapitału 

zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona 

przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru 

jednego członka komisji. 
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Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz do złożenia 

wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw   

 

Zgodnie z art. 400 KSH akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. kapitału 

zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w 

porządku obrad określonych spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyć Zarządowi na piśmie 

lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania 

Zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić 

do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. 

Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych 

postanowień w tej materii. 

 

Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

 

Zgodnie z art. 399 §3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co 

najmniej 50 proc. ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 

Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

 

Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

 

Na podstawie art. 401 §1 KSH Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. 

kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej. Żądanie powinno być 

zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego 

Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 

porządku obrad. 

 

Prawo zgłaszania projektów uchwał 

 

Na mocy art. 401 §5 KSH każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej 5 proc. 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). 

 

Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania 

 

Zgodnie z art. 420 §2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym 

Zgromadzeniu ma prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru 

podejmowanych uchwał. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii. 

 

Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego 

Zgromadzenia Spółki  

 

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych 

porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 407 §2 KSH. Wniosek taki 
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należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w 

terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 

 

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami 

 

Na podstawie art. 385 §3 - 6 KSH wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 

co najmniej 20 proc. kapitału zakładowego Emitenta, powinien być dokonany w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny 

sposób powołania Rady Nadzorczej. 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 

(art. 385 §5 KSH). Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę 

akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, 

w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze 

członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 §6 KSH). 

 

W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub 

ograniczeń (art. 385 §9 KSH). 

 

Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej 

powołania rewidenta ds. szczególnych 

 

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy 

spółki publicznej, posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może 

podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt Spółki, 

określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. 

Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać 

umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 

Emitenta. 

 

W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego 

wniosku wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie ją z naruszeniem 

wymogów formalnych uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, wnioskodawcy 

mogą w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie 

wskazanego podmiotu jako rewidenta ds. szczególnych. 

 

Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki 

 

Stosownie do art. 428 §1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia 

żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji 

przez Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże 

zgodnie z art. 428 §2 KSH Zarząd powinien w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. 

Ponadto zgodnie z art. 428 §5 KSH w przypadku zgłoszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia 

przez akcjonariusza Spółki żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, Zarząd 

może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają 
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za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch 

tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. 

 

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie 

informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. Jeżeli 

udzielenie odpowiedzi na pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią 

powiązaną lub spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic 

technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki odmawia udzielenia 

informacji (art. 428 §6 KSH). 

 

Zgodnie z art. 6 §4 i §5 KSH akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, aby spółka 

handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w 

stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4) KSH wobec określonej spółki 

handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do 

złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, 

użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. 

 

Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. 

Najważniejsze z nich to: 

– prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 §7 KSH); 

– prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 

395 §4 KSH); 

– prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu 

listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, prawo do żądania 

wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem walnego zgromadzenia, prawo do 

żądania przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który 

lista powinna być wysłana (art. 407 §1 i §11 KSH); 

– prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 

poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 §3 KSH); 

– prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 

Emitenta (art. 505, 540 i 561 KSH). 

 

Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia 

informacji 

 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji ma 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 KSH) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji 

udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §4 KSH 

(art. 429 §2 KSH). 

 

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Spółki 

 

W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w 

interesy Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 §1 KSH, 
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akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne 

Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest: 

– zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, 

– akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał 

zaprotokołowania swojego sprzeciwu, 

– akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

– akcjonariusz, który 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. 

 

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 

wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 KSH) 

 

W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub inną 

osobę każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale 

majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do 

naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia 

udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o 

odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w 

terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.  

 

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały 

Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą 

 

Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego 

Zgromadzenia Spółki, mogą również na mocy art. 425 §1 KSH wystąpić przeciwko Spółce z 

powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej z 

ustawą. 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. 

 

Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia 

o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

 

Zgodnie z art. 328 §6 KSH akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym zdematerializowane akcje 

Emitenta przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez 

podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje natomiast 

roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują 

akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane. 
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3.3.6 Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

 

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 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w 

uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do 

dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. 

 

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

przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty dla nich. 

Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Zgodnie z art. 347 §2 KSH, jeżeli akcje nie są całkowicie 

pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Kwota przeznaczona do 

podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego 

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

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

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

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

 

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim 

rachunku akcje w dniu, który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako dzień ustalenia 

prawa do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty 

dywidendy. Warunki i termin przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie 

podejmie decyzję o jej wypłacie, ustalane będą zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. 

 

Zgodnie z §106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 

Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do 

dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz 

terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z §106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między 

dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. 

Wypłata dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata 

dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej 

zgodnie z §112 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje 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 środków 

otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je poszczególne 

rachunki akcjonariuszy. 

 

Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy jest 

przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW. 

 

Strata netto poprzednika prawnego Emitenta za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 

2019 r., w kwocie 18.533,92 zł, mocą uchwały nr 3 z dnia 23 czerwca 2020 r. Zwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników zostanie w całości pokryta zyskiem z lat następnych. 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta będzie rekomendował 

niewypłacenie akcjonariuszom dywidendy w ciągu najbliższych 2 lat. Zyski będą reinwestowane w 

celu zoptymalizowania rozwoju Spółki. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych 
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latach przy uwzględnieniu potrzeb inwestycyjnych Spółki oraz jej zapotrzebowania na środki 

finansowe, podejmowana będzie przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy. 

 

3.3.7 Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 

instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie 

płatnika podatku 

 

W niniejszym dokumencie informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania 

dochodów związanych z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych 

odpowiedzi powinni skorzystać z porad świadczonych przez doradców podatkowych. 

 

3.3.7.1 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

 

3.3.7.1.1 Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne 

 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa 

się według następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych: 

– podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 

– przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych 

określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych), 

– z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych płaci się zryczałtowany 

podatek 19 proc. uzyskanego przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych), 

– płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku 

z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu 

skarbowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 

lutego 2002 r. skierowanym do KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek 

papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 

 

 

3.3.7.1.2 Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie 

papierów wartościowych 

 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów 

uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów 

finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów 

(akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów 

w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu. 

 

Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni, 

papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich 

wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

(ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami 

opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 
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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 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, 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, kreślonymi na podstawie art. 22 

ust. 1f  oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c, 

– różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 a kosztami uzyskania 

przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, 

– różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej 

powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową 

spółkę kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł 

- osiągnięta w roku podatkowym.  

 

Zasady opodatkowania opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku 

wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku 

zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych 

miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30b ust. 3 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym 

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, dochody z 

odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich 

wynikających,  z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną oraz z 

tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w 

spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ustawie o podatku 

dochodowym od osób fizycznych). 

 

3.3.7.2 Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

 

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do 

przychodów z tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na 

rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją 

osoby prawnej, nie zalicza się kwot w tej części, która stanowi koszt nabycia bądź objęcia, 

odpowiednio, umarzanych lub unicestwianych w związku z likwidacją akcji. Dochody (przychody) z 

powyższych źródeł, ewentualnie po pomniejszeniu o kwoty nie stanowiące przychodów, określone w 

art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowane są, zgodnie z 



 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY BAKED GAMES S.A.  S t r o n a  | 98 

 

art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zryczałtowanym podatkiem w 

wysokości 19 proc. uzyskanego przychodu.  

 

3.3.7.2.1 Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, 

określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: 

– podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej ustala się w wysokości 19 proc. uzyskanego przychodu 

– zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z 

tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej spółek, które łącznie spełniają następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych): 

– wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 

spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

– uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej lub 

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

– spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w 

kapitale spółki, o której mowa w pkt 1, 

– spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągnięcia.  

 

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 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 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 w pkt 3, nieprzerwanie 

przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z 

odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej w wysokości 19 proc. 

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. 

 

Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego podatku 

dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika 

urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 
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3.3.7.2.2 Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie 

papierów wartościowych 

 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest 

dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów 

wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub 

objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych łączy się z 

pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

 

Zgodnie z art. 25 Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały 

papiery wartościowe, 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 właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie 

podatku zgodnie z taką umową jest możliwe  pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika 

dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji, wydanego przez właściwy 

organ administracji podatkowej. 

 

3.3.7.3 Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych 

 

Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19 proc. przychodu spoczywa na 

podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, 

gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów 

zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli: 

– osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 

ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i 

– osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 

3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

 

Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i 

innych udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być 

zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy 

Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania 

osoby fizycznej. W przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady 

opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 

wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów 

polskich ustaw podatkowych.  
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Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie 

stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu 

albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania 

miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat 

rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, 

zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki 

podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo 

niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji. 

 

Artykuł 22 ust. 4 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: 

– wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 

spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

– uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej lub 

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

– spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w 

kapitale spółki, o której mowa w pkt 1, 

– odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych jest: 

– spółka, o której mowa w pkt 2, albo 

– zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. 

 

Zwolnienie to 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 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 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 w pkt 3, nieprzerwanie 

przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z 

odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej w wysokości 19 proc. 

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. 

 

Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane 

przez niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce. 
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3.3.7.4 Podatek od spadków i darowizn 

 

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku 

lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów 

wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: 

– w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był 

obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

– prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju 

pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i 

spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. 

 

3.3.7.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku 

sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów Ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi: 

– firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

– dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

– dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi ( a więc także w ramach Alternatywnego systemu obrotu), 

– dokonywaną poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli 

prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego  

 

Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w art. 3 pkt 9 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, przez obrót zorganizowany rozumie się obrót papierami wartościowymi lub innymi 

instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku 

regulowanym albo w Alternatywnym Systemie Obrotu. W związku z czym obrót instrumentami 

finansowymi Emitenta jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

 

W innych przypadkach, zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem 

od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1 proc. wartości rynkowej zbywanych papierów 

wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej 

sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący 

zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. 

 

Ponadto, na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności prawne, jeżeli przynamniej jedna 

ze stron z tytułu dokonywania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest:  

– opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub  

– zwolniona od tego podatku, z wyjątkiem - między innymi - umów sprzedaży udziałów i akcji w 

spółkach handlowych. 
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3.3.7.6 Odpowiedzialność płatnika podatku 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 900) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia 

i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu - 

odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te 

należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów 

o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią 

inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.  
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4 Dane o Emitencie 

 

4.1 Nazwa (firma, forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz z numerami 

telekomunikacyjnymi oraz identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej 

oraz numeru według właściwej identyfikacji podatkowej 

  

Firma: Baked Games S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Czeladź 

Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 16, 41 – 250 Czeladź 

Telefon: +48 512 509 192 

Adres poczty elektronicznej: press@bakedgames.pl 

Adres strony internetowej: www.bakedgames.pl 

NIP: 6252453388 

REGON: 361003059 

KRS: 0000848739 

 

4.2 Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 

 

Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony w statucie Spółki. 

 

4.3 Wskazanie przepisów prawa na podstawie których został utworzony Emitent 

 

Emitent powstał na skutek przekształcenia spółki Baked Games sp. z o.o. w spółkę Baked Games S.A., 

które dokonane zostało na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

spółki Baked Games sp. z o.o. z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (Repertorium A nr 1157/2020). 

 

Rejestracja przekształcenia spółki Baked Games S.A. miała miejsce na mocy postanowienia wydanego 

w dniu 7 lipca 2020 r. przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawie o sygn. akt nr sygn. KA.VIII NS-

REJ.KRS/12655/20/367. Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 

0000848739. 

 

Emitent powstał na podstawie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 

2000 r., nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) i działa zgodnie z jej przepisami. 

 

4.4 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 oraz 

wskazanie organu, który je wydał 

 

W dniu 7 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego zostało zarejestrowane 

przekształcenie spółki Baked Games sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Emitent został wpisany do rejestru 

przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000848739. 
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4.4a 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 na terenie RP nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji czy 

zgody. 

 

4.5 Krótki opis historii Emitenta 

 

Początki historii spółki Baked Games sięgają roku 2015. W początkowym okresie funkcjonowania 

spółka skupiała się na dobrym rozeznaniu rynku, poznaniu potrzeb potencjalnych klientów, 

zbudowaniu zespołu oraz nawiązaniu relacji z kontrahentami. Następnie zaczęły powstawać pierwsze 

produkcje, skierowane głównie do najmłodszych odbiorców czy wykonywane na zamówienie 

klientów zewnętrznych. Zdobyte w ten sposób doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów 

gamingowych pozwoliło wypracować schematy działania oraz modele biznesowe, które zaczęły 

przynosić zyski. Kolejnym etapem rozwoju było nawiązanie współpracy z PlayWay S.A. co 

zaowocowało produkcją gry Hotel Dracula, która zdobyła grono wiernych fanów. 

 

6 marca 2015 r. Zawiązanie poprzednika prawnego Emitenta pod firmą Baked Games  

sp. z o.o. Kapitał zakładowy spółki został określony na 5.000 zł i dzielił się 

na 50 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Założycielami spółki 

byli Przemysław Bieniek, obejmujący 25 udziałów, który został powołany 

na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Krzysztof Wolski, obejmujący 25 

udziałów, który został powołany na stanowisko Członka Zarządu.  

12 marca 2015 r. Wpis poprzednika prawnego Emitenta do KRS pod numerem 

0000547567. 

24 maja 2018 r. Podjęcie uchwał przez Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie: 

podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy spółki. Kapitał 

zakładowy podwyższono o kwotę 95.000 zł, tj. do kwoty 100.000 zł 

poprzez emisję 950 nowych udziałów. Nowoemitowane udziały zostały 

objęte przez Przemysława Bieńka (250 udziałów), Krzysztofa Wolskiego 

(250 udziałów), PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (440 udziałów) oraz 

Jakuba Trzebińskiego (10 udziałów). 

20 kwietnia  2018 r. Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Emitentem a PlayWay S.A.  

z siedzibą w Warszawie. 

20 kwietnia  2018 r. Zawarcie Umowy Dystrybucyjnej pomiędzy Emitentem a PlayWay S.A.  

z siedzibą w Warszawie (wydawcą). Celem umowy było zlecenie wydania 

wszystkich gier na dowolne platformy gamingowe. 

17 sierpnia 2018 r. Wpis podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy spółki do 

KRS. 

16 stycznia 2019 r. Zawarcie umowy o współpracy przy wykonaniu portów gier 

komputerowych z Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie. 

18 stycznia 2019 r.  Podjęcie uchwał przez Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie: 

podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy spółki. Kapitał 

zakładowy podwyższono o kwotę 111.200 zł, tj. do kwoty 211.200 zł 

poprzez emisję 1.112 nowych udziałów. Nowoemitowane udziały zostały 

objęte przez Przemysława Bieńka (275 udziałów), Krzysztofa Wolskiego 
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(275 udziałów), PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (440 udziałów), 

Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (112 udziałów) oraz Jakuba 

Trzebińskiego (10 udziałów). 

10 lutego 2019 r. Zawarcie umowy dotyczącej wykonania modułu programistycznego 

pomiędzy Emitentem a PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie. 

26 lutego 2019 r.  Wpis podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy spółki do 

KRS. 

4 października 2019 

r. 

Zawarcie porozumienia o zmianie umowy o współpracy przy wykonaniu 

portów gier komputerowych z Ultimate Games S.A. z siedzibą  

w Warszawie. 

27 listopada 2019 r. Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Emitentem a nowymi 

inwestorami (osobami fizycznymi) – pozyskanie dodatkowego kapitału 

spółki poprzez emisję nowych udziałów. Pozyskane środki posłużyły na 

tworzenie i promocję gry Prison Simulator. 

2 grudnia 2019 r. Podjęcie uchwał przez Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie: 

podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy spółki. Kapitał 

zakładowy podwyższono o kwotę 34.000 zł, tj. do kwoty 245.200 zł 

poprzez emisję 340 nowych udziałów. 

19 maja 2020 r. Zawarcie umowy pomiędzy Emitentem a Polskim Funduszem Rozwoju 

S.A. z siedzibą w Warszawie o subwencję finansową. 

2 czerwca 2020 r.  Wpis podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy spółki do 

KRS. 

5 czerwca 2020 r. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia poprzednika prawnego 

Emitenta – Baked Games sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Kapitał zakładowy 

Spółki ustalono w wysokości 245.200 zł, dzielony na łącznie 2.452.200 

akcji na okaziciela serii A. 

7 lipca 2020 r.  Wpis przekształcenia poprzednika prawnego Emitenta do KRS. Zmiana 

firmy na Baked Games S.A. 

13 lipca 2020 r.  Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na dematerializację i wprowadzenie Akcji Serii A do obrotu na rynku 

NewConnect. 

19 listopada 2020 r. Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii B 

w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

14 stycznia 2021 r. Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie dookreślenia kapitału 

zakładowego Spółki w związku z objęciem oraz opłaceniem przez 

inwestorów 35.850akcji na okaziciela serii B. 

17 lutego 2021 r.  Wpis podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu do KRS. 

10 marca 2021 r.  Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na dematerializację i wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku 

NewConnect. 
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4.6 Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich 

tworzenia 

 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych kapitał zakładowy (podstawowy) spółki akcyjnej powinien 

wynosić co najmniej 100.000 zł. 

Emitent tworzy następujące kapitały: 

1. kapitał zakładowy, 

2. kapitał zapasowy, 

3. kapitały rezerwowe. 

 

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego wynosi 248.785 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć 

złotych) i dzieli się na: 

• 2.452.000 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o 

wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; 

• 35.850 (trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o 

wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. 

 

Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie 

wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy jest wskazywany w bilansie w 

wysokości wartości nominalnej objętych i zarejestrowanych akcji. 

 

W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pochodzących z emisji akcji ponad ich 

wartość nominalną, pomniejszone o koszty emisji, oraz  odpisy z zysku rocznego Spółki. 

 

Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składać: 

1. kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - ujmowane są tu różnice kapitałowe powstałe w wyniku 

zbycia lub nabycia składników majątku trwałego, 

2. pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - gromadzone są tu specjalne środki, najczęściej 

przeznaczone z zysku, na inwestycje bądź inne cele ustalone przez Walne Zgromadzenie Spółki, 

3. zysk (strata) z lat ubiegłych - w tej pozycji wykazuje się wysokość niepokrytych strat bądź 

wysokość niepodzielonego zysku z lat poprzednich, 

4. zysk (strata) netto - jest to wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy. 
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Kapitał własny Emitenta 

Pozycja Stan na 

31 marca 

2021 r. 

Stan na 

31 grudnia 

2020 r. 

Stan na 

31 grudnia 

2019 r. 

Stan na 

31 grudnia 

2018 r. 

Kapitał (fundusz) własny 2 587 523,56 2 533 584,83  2 203 107,23 169 641,15 

Kapitał (fundusz) podstawowy 248 785,00 245 200,00 211 200,00 100 000,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy, w 

tym: 

2 717 855,00  2 717 855,00  2 061 800,00 155 000,00 

− nadwyżka wartości sprzedaży 

(wartości emisyjnej) nad 

wartością nominalną 

udziałów (akcji) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji 

wyceny 

0,00 0,00 0,00 0,00 

− z tytułu aktualizacji wartości 

godziwej 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe 

0,00 3 585,00 34 000,00 0,00 

− tworzone zgodnie z umową 

(statutem) spółki 

0,00 0,00 0,00 0,00 

− na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -433 055,17 -103 892,77 -85 358,85 -30 060,97 

Zysk (strata) netto 53 938,73 -329 162,40 -18 533,92 -55 297,88 

Odpisy z zysku netto w ciągu 

roku obrotowego (wielkość 

ujemna) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

dane w PLN 

 

4.6a 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 dodatkowe aktywa obrotowe  

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta 

 

Działając w imieniu Baked Games S.A., niniejszym oświadczamy, iż według Emitenta jego aktywa 

obrotowe wystarczają do pokrycia bieżących potrzeb Emitenta, tj. potrzeb w okresie 12 miesięcy od 

dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 

 

 

 

 

 

________________________ 
Przemysław Bieniek 
Prezes Zarządu 

________________________ 
Krzysztof Wolski 
Wiceprezes Zarządu 
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4.6b 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. 

 

4.7 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. Do Spółki nie wniesiono żadnych wkładów 

niepieniężnych. 

 

4.8 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 dotychczas obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa do 

objęcia akcji ani warrantów subskrypcyjnych. 

 

4.9 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 

 

Zgodnie z §9 Statutu Zarząd Spółki jest uprawniony do dokonania jednego albo większej liczby 

podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, w terminie do dnia 7 lipca 2023 roku, o kwotę nie większą 

niż 24.520 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych). Emitowanych może być nie 

więcej niż 245.200 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela, o 

wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję, obejmowanych za wkłady pieniężne lub 

niepieniężne. Treść §9 Statutu została zaprezentowana poniżej. 
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Istotą wprowadzenia do Statutu Spółki zapisów o kapitale docelowym jest umożliwienie Zarządowi 

sprawnego pozyskania finansowania, w przypadku wykorzystania przez Emitenta dotychczas 

posiadanych źródeł kapitału, przez co ograniczeniu ulega ryzyko spowolnienia tempa rozwoju 

Emitenta. 

 

W dniu 19 listopada 2020 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję nie więcej niż 245.200 (dwieście 

czterdzieści pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy. Subskrypcja Akcji Serii B została przeprowadzona w okresie od dnia 

23 listopada 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Oferta objęcia Akcji Serii B została przyjęta 

przez 11 (jedenaście) osób, które objęły łącznie 35.850 (trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) 

akcji. Akcje Serii B zostały wpisane do rejestru w dniu 17 lutego 2021 roku.  

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu informacyjnego, po dokonaniu wpisu do rejestru Akcji 

Serii B, na podstawie upoważnienia wynikającego z postanowienia §9 Statutu, Zarząd jest uprawniony 

do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, w terminie do 

dnia 7 lipca 2023 r., o kwotę nie większą niż 20.935 zł (dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści 

pięć złotych), a tym samym do wyemitowania nie więcej niż 209.350 (dwieście dziewięć tysięcy trzysta 

pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję. 

 

4.10 Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 

instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

 

Instrumenty finansowe Emitenta dotychczas nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku 

papierów wartościowych. Emitent również nie wystawił kwitów depozytowych. 

 

4.11 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 

 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. Brak jest również innych jednostek, które można uznać za (1) 

istotne dla działalności prowadzonej przez Emitenta i (2) powiązane kapitałowo lub osobowo z 

Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub 

znaczącymi akcjonariuszami emitenta. 
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4.11a Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy: 

 

a) Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta 

 

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta nie występują powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne, poza powiązaniami 

wskazanymi w punkcie b) poniżej. 

 

b) Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Przemysław Bieniek, Prezes Zarządu 

Spółki, jest akcjonariuszem Emitenta i posiada 500.000 akcji, stanowiących 20,10 proc. udziału w 

kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co 

stanowi 20,10 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Krzysztof Wolski, Wiceprezes  Zarządu 

Spółki, jest akcjonariuszem Emitenta i posiada 500.000 akcji, stanowiących 20,10 proc. udziału w 

kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co 

stanowi 20,10 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Jakub Trzebiński, akcjonariusz 

Emitenta, posiadający 44.000 akcji, stanowiących 1,77 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta 

oraz uprawniających do 44.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,77 proc. udziału w 

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, jest wiceprezesem zarządu PlayWay S.A., 

posiadającej 665.000 akcji Emitenta, stanowiących 26,73 proc. udziału w kapitale zakładowym 

Emitenta oraz uprawniających do 665.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 26,73 proc. 

udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Aleksy Uchański, akcjonariusz 

Emitenta, posiadający 24.000 akcji, stanowiących 0,96 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta 

oraz uprawniających do 24.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,96 proc. udziału w 

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, jest członkiem rady nadzorczej PlayWay S.A., 

posiadającej 665.000 akcji Emitenta, stanowiących 26,73 proc. udziału w kapitale zakładowym 

Emitenta oraz uprawniających do 665.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 26,73 proc. 

udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

c) 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 Emitenta nie jest podmiotem zależnym ani dominującym wobec Emitenta, 

w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej. 

 

--- 
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Poza powiązaniami wymienionymi w pkt 4.11a ppkt a, b oraz c niniejszego dokumentu informacyjnego 

nie występują żadne inne istotne powiązania majątkowe, organizacyjne lub personalne pomiędzy 

Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta lub jego głównymi akcjonariuszami 

lub Autoryzowanym Doradcą, wspólnikami Autoryzowanego Doradcy posiadającymi powyżej 5 proc. 

udziałów w kapitale zakładowym Autoryzowanego Doradcy, osobami zarządzającymi lub 

nadzorującymi Autoryzowanego Doradcę oraz osobami przez niego zatrudnionymi, pozostającymi z 

Autoryzowanym Doradcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 

charakterze, a także osobami najbliższymi tych osób, tj. ich małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, 

rodzeństwem, powinowatymi w tej samej linii lub stopniu, osobami pozostającymi z nimi w stosunku 

przysposobienia oraz ich małżonkami, a także osobami pozostającymi z nimi we wspólnym pożyciu. 

 

4.12 Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem 

wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i 

usług albo, jeżeli to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach 

ze sprzedaży ogółem dla Emitenta, w podziale na segmenty działalności 

 

4.12.1 Podstawowe informacje o produktach i usługach 

 

4.12.1.1 Informacja ogólna 

 

Emitent prowadzi działalność na rynku gier wideo, polegającą na produkcji gier. Emitent jest tym 

samym tzw. deweloperem. Emitent jest również wydawcą stworzonych przez siebie gier w wersji na 

platformy mobilne (App Store i Google Play). Przy wydawaniu gier na inne platformy dystrybucji 

Emitent korzysta z usług zewnętrznych wydawców. 

 

Celem Emitenta jest tworzenie gier o istotnym potencjale sprzedażowym.  

 

Historycznie Emitent tworzył gry dedykowane przede wszystkim platformom mobilnym (App Store i 

Google Play), które były następnie portowane i wydawane przez podmiot zewnętrzny, na platformy 

Nintendo Switch i Steam. Wyjątkiem od tej reguły jest gra Hotel Dracula, która została przygotowana 

od początku na platformę Steam. Emitent posiada również doświadczenie w tworzeniu gier na 

zlecenie. 

 

Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent wyprodukował samodzielnie  

6 gier, to jest: 

 

lp.  Tytuł Platforma 

1. Guess the word App Store, Google Play, Nintendo Switch 

2. Gym Hero App Store, Google Play, Nintendo Switch 

3. Hotel Dracula Steam, Nintendo Switch 

4. Little Shopping App Store, Google Play, Nintendo Switch 

5. Pet Care App Store, Google Play, Nintendo Switch 

6. Theatre Tales Apple TV, Nintendo Switch 

 

Emitent jest wydawcą tych gier na platformy mobilne (App Store i Google Play) lub na Apple TV 

(Theatre Tales), a Ultimate Games S.A. jest wydawcą tych gier na Nintendo Switch lub Steam (w 

przypadku gry Hotel Dracula). Gra Hotel Dracula nie została przy tym wydana przez Emitenta na 

platformy mobilne, a gra Theatre Tales została wyjątkowo wydana na Apple TV, a nie na platformy 
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mobilne. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wszystkie wyżej wymienione 

gry znajdują się w sprzedaży na platformach Nintendo Switch lub Steam. 

 

Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent stworzył ponadto na zlecenie 

następujące gry: 

1. Pampiś Zębowa Przygoda (zleceniodawca: Agencja Reklamowa DSK sp. z o.o.) 

(https://mobirank.pl/2016/12/08/pampis-zebowa-przygoda-nauczy-dzieci-dbac-o-zeby/); 

2. Zdrowa Appka (zleceniodawca: Kamikaze sp. z o.o.) 

(https://media.carrefour.pl/pr/carrefour-promuje-aplikacje-zdrowa-apka-i-uczy-dzieci-

prawidlowego-odz/406723); 

3. Rybka Kolekcjonerka (zleceniodawca: ITI Neovision S.A. (obecnie: CANAL + Polska S.A.)) 

(https://www.miniminiplus.pl/aplikacje-mobilne/rybka-kolekcjonerka/); 

4. Wodny świat Rybki MiniMini (zleceniodawca: ITI Neovision S.A. (obecnie: CANAL + Polska S.A.)) 

(https://www.miniminiplus.pl/aplikacje-mobilne/wodny-swiat-rybki-minimini/). 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent tworzy jedną dużą grę, tj. 

Prison Simulator, przeznaczoną na komputery PC (dystrybucja poprzez platformę Steam) oraz na 

popularne platformy konsolowe, takie jak Nintendo Switch, PlayStation czy Xbox. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent pracuje również nad  

4 nowymi (preprodukcjami) trailerami gier, to jest: 

 

lp. Tytuł Platforma 

1. Ochroniarz PC 

2. Alaska PC 

3. Średniowieczne więzienie PC 

4.  Szeregowiec PC 

 

Ewentualna decyzja o produkcji którejś z tych gier zapadnie po uzyskaniu informacji zwrotnej od 

graczy na temat ich zainteresowania grą. 

 

Gry Emitenta są i będą sprzedawane na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej, za 

pośrednictwem największych i najpopularniejszych platform dystrybucyjnych gier na świecie, takich 

jak App Store, Google Play, Nintendo Switch, Steam, a w przyszłości PlayStation czy Xbox. 

 

Istotnym celem Emitenta jest również zbudowanie wokół marki i gier Emitenta zaangażowanej 

społeczności graczy. 

 

4.12.1.2 Opis działalności Spółki 

 

4.12.1.2.1 Model biznesu 

 

Emitent działa jako producent (deweloper) gier wydawanych przez podmioty trzecie (wydawcy), z 

tym zastrzeżeniem, że Emitent samodzielnie wydawał do tej pory stworzone przez siebie gry w wersji 

na platformy mobilne (App Store i Google Play). W modelu tym po stworzeniu gry deweloper 

przekazuje grę wydawcy, który zajmuje się jej komercjalizacją (sprzedażą) i ponosi związane z tym 

nakłady. Model ten ogranicza ryzyko dewelopera, poprzez brak konieczności ponoszenia nakładów na 

https://mobirank.pl/2016/12/08/pampis-zebowa-przygoda-nauczy-dzieci-dbac-o-zeby/
https://media.carrefour.pl/pr/carrefour-promuje-aplikacje-zdrowa-apka-i-uczy-dzieci-prawidlowego-odz/406723
https://media.carrefour.pl/pr/carrefour-promuje-aplikacje-zdrowa-apka-i-uczy-dzieci-prawidlowego-odz/406723
https://www.miniminiplus.pl/aplikacje-mobilne/rybka-kolekcjonerka/
https://www.miniminiplus.pl/aplikacje-mobilne/wodny-swiat-rybki-minimini/
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komercjalizację gry. Model ten nie wymaga również posiadania przez dewelopera kompetencji 

niezbędnych do komercjalizacji gry. Jednocześnie w modelu tym deweloper zmuszony jest dzielić się 

przychodami z komercjalizacji gry z wydawcą. 

 

Produkcja większości gier Emitenta finansowana była i jest obecnie przez samego Emitenta. Tylko 

produkcja gry Hotel Dracula, oraz 4 gier tworzonych „na zlecenie”, opisanych w pkt 4.12.1.1., 

finansowana była ze środków wydawcy lub zlecających. 

 

W chwili obecnej, Emitent zakłada prowadzenie działalności w oparciu o schemat: 

1. stworzenie trailera/preprodukcji gry; 

2. badanie zainteresowania grą; 

3. produkcja gry; 

4. wydanie gry (przez wydawcę); 

5. tworzenie portów gry (samodzielnie lub przez podmiot trzeci); 

6. wydanie gry (portów) na dodatkowych platformach (przez wydawcę). 

 

Powyższy schemat pozwala na podejmowanie decyzji o przystąpieniu do produkcji gry (o poniesieniu 

nakładów na produkcję) po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi na zaprezentowany trailer gry, 

stworzony w fazie preprodukcji. Ogranicza to znacznie ryzyko Emitenta i pozwala skupiać się na 

tworzeniu tych gier, które dają większą szansę na sukces rynkowy. Jednocześnie należy pamiętać, że 

jest to schemat działania, do którego Emitent dąży, ale który nie musi zostać zastosowany do każdej 

gry Emitenta. Może się tak stać w szczególności w wypadku podjęcia decyzji o produkcji gry, co do 

której Emitent jest przekonany o zasadności przystąpienia do produkcji, bez fazy preprodukcji i 

badania zainteresowania grą. 

 

4.12.1.2.2 Preprodukcje Spółki 

 

Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent stworzył 2 trailery 

(preprodukcje) gier. 

lp. Preprodukcja 

1. Prison Simulator nr 1 

2. Prison Simulator nr 2 

 

Na podstawie informacji zwrotnej od graczy na temat ich zainteresowania grą, uzyskanej dzięki 

publikacji tych trailerów, podjęta została decyzja o przystąpieniu do produkcji gry Prison Simulator. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent pracuje nad 4 nowymi 

(preprodukcjami) trailerami gier. 

 

lp. Tytuł Platforma Planowany termin upublicznienia trailera 

1. Ochroniarz PC 2021 

2. Alaska PC 2021 

3. Średniowieczne więzienie PC 2021 

4.  Szeregowiec PC 2021 

 

Ewentualna decyzja o produkcji którejś z tych gier zapadnie po uzyskaniu informacji zwrotnej od 

graczy na temat ich zainteresowania grą. 
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4.12.1.2.3 Gry wyprodukowane przez spółkę 

 

Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent wyprodukował samodzielnie 6 

gier, które zostały wydane (trafiły do sprzedaży), to jest. 

 

lp.  Gra Data wydania  Wydawca* Właściciel praw 

majątkowych do gry  

1. Guess the word 14.02.2019 Emitent / Ultimate Games S.A. Emitent  

2. Gym Hero 24.04.2019 Emitent / Ultimate Games S.A. Emitent 

3. Hotel Dracula 26.04.2019 Ultimate Games S.A.** Manager Games S.A. 

4. Little Shopping 12.03.2019 Emitent / Ultimate Games S.A. Emitent 

5. Pet Care 14.02.2019 Emitent / Ultimate Games S.A. Emitent 

6. Theatre Tales 24.04.2019 Emitent / Ultimate Games S.A. Emitent  

* Emitent jest wydawcą tych gier na platformy mobilne (App Store i Google Play) lub na Apple TV,  
a Ultimate Games S.A. na Nintendo Switch, a w przypadku gry Hotel Dracula na Nintendo Switch i Steam 

** w przypadku tej gry Emitent nie jest jej wydawcą na platformy mobilne 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wszystkie wyżej wymienione gry 

znajdują się w sprzedaży na platformach Nintendo Switch i Steam. 

 

Guess the Word 

 

Guess the Word została stworzona przede wszystkim z myślą o młodych miłośnikach kalamburów. 

Gra umożliwia odgadywanie haseł w wersji mobilnej i polega na odgadywaniu słów, które pojawiają 

się na tablicy. Stopień zaawansowania zmienia się wraz z kolejnymi poziomami, co sprawia, że gra jest 

niesamowicie wciągająca i zapewnia dużo radości zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Pokazywane 

obrazkowo hasła ułatwiają odgadywanie, a opcja podpowiedzi litera po literze zachęca do zabawy 

nawet mało doświadczonych graczy. Wśród haseł znajdują się pojęcia z kategorii słowa, pojazdy i 

zwierzęta. Emitent zadbał także o ciekawą grafikę i intuicyjny interfejs, które są gwarancją dobrej 

grywalności. Guess the Word to nauka poprzez zabawę i idealna rozrywka dla miłośników 

kalamburów. 
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Grę cechuje: 

• zupełnie nowe podejście do nauki słów dla przedszkolaków; 

• prosty i intuicyjny interfejs; 

• łatwość prowadzenia rozgrywek - wystarczy dotknąć i przeciągnąć wybrane litery; 

• dedykowana specjalnie dla dzieci grafika; 

• wesołe udźwiękowienie gry; 

• bezpieczeństwo - w grze nie ma reklam ani zakupów. 

 

Strona gry na Nintendo Switch: https://ec.nintendo.com/AU/en/titles/70010000017826  

 

Do dnia 11 stycznia 2021 roku na platformie Nintendo Switch sprzedano 25,2 tys. kopii gry. 

 

Gym Hero 

 

Gym Hero dedykowana jest dla osób, które doceniają zdrowy styl życia oraz aktywność fizyczną, a 

swoim sportowym duchem chętnie motywują innych. Każdy gracz staje przed wyzwaniem – musi 

zachęcić pozbawionego pasji do ćwiczeń głównego bohatera gry do aktywności i pomóc mu w 

rozbudowaniu domowej siłowni. Zadanie to nie będzie proste, gdyż główny bohater zmaga się z 

problemem nadwagi i w początkowym etapie gry nie dysponuje praktycznie żadnym sprzętem 

treningowym. Gym Hero to gra typu idle cliker, gdzie głównym celem gracza jest osiągnięcie przez jego 

avatar wymarzonej wagi oraz zamiana pustego i mało atrakcyjnego pokoju w profesjonalną siłownię. 

Każde kliknięcie palcem w ekran telefonu generuje punkty, które potem można wymienić na 

https://ec.nintendo.com/AU/en/titles/70010000017826
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inwestycje związane z ćwiczeniami i tym samym pomaga głównemu bohaterowi zrzucić zbędne 

kilogramy. Emitent zadbał także o urozmaicenie rozgrywek i dodał funkcjonalność, w ramach której 

każda inwestycja zarabia w tle dodatkowe punkty. Te z kolei można przeznaczyć na ulepszenie samej 

siły kliknięć, dzięki widgetowi Weight Mainer, by zarabiać jeszcze więcej. Co ważne, każde kolejne 

ulepszenie Weight Mainera odblokowuje nową aktualizację siłowni całkowicie za darmo. 
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Gra oferuje: 

• proste rozgrywki pełne „tappujących” akcji; 

• 15+ upgradów dla siłowni do zdobycia; 

• 20+ inwestycji ze świata body building, które generują w tle zyski dla gracza; 

• niespodzianki z darmowych paczek; 

• avatar, nad którym gracz musi pracować w celu poprawy jego sylwetki i zdrowego stylu życia; 

• osiągnięcia - jest ich ponad 25; 

• wyjątkowe nagrody (dostępne w kasynie); 

• karty losu - jedne mogą przynieść szczęście, inne pecha. 

 

Strona gry na Nintendo Switch: https://www.nintendo.com/games/detail/gym-hero-idle-fitness-

tycoon-switch/  

 

Do dnia 11 stycznia 2021 roku na platformie Nintendo Switch sprzedano 25,6 tys. kopii gry. 

 

Hotel Dracula 

 

Hotel Dracula to gra, w której gracz wciela się w postać właściciela hotelu i zarządza jego obsługą. 

Jednak nie jest to zwykły hotel. Hotel jest czynny zarówno w dzień, jak i w nocy. W zależności od pory 

dnia zadaniem gracza jest obsługa innych gości. Za dnia są to ludzie, a nocą bardziej mroczni klienci - 

wampiry. Choć każdy z nich ma inne wymagania, to jednak mają jedną wspólną cechę: wzajemnie się 

nie lubią. Może się przy tym zdarzyć, że w ciągu dnia hotel odwiedzi wampir, żeby swoją obecnością 

uprzykrzyć pobyt ludziom. W dodatku będzie on składać szereg zamówień, za które nie zamierza 

nawet zapłacić. Podobne sytuacje konfliktowe mogą stwarzać także i ludzie, którzy postanowią 

odwiedzić hotel po zmroku. Gracze mają możliwość rozbudowy hotelu. Wraz ze zwiększającymi się 

zyskami mogą remontować kolejne pokoje czy kupować nowe stoliki oraz krzesła. W ten sposób 

zostaną odblokowane kolejne komnaty, które pozwolą na jeszcze ciekawsze rozgrywki i możliwość 

obsługi większej liczby gości. Gracze otrzymują także prezent w postaci zaklęć, które szczególnie 

przydają się w godzinach szczytu. Gdy pracy jest coraz więcej, wystarczy odpowiednio użyte zaklęcie, 

by wszystko poszło po myśli gracza. Zaklęcia można, a nawet trzeba rozwijać, żeby szybciej się 

odnawiały i dawały jeszcze mocniejsze efekty. Dodatkowo gra Hotel Dracula została wzbogacona  

o dwie mini gry, przy których gracz może się zrelaksować, a nawet zarobić kilka złotych monet, które 

następnie wykorzysta na zakup dodatkowego sprzętu. Gra oferuje również możliwość zdobywania 

osiągnięć, które są nagradzane złotem oraz dziennych nagród, które gracz otrzymuje za regularne 

logowanie się. Z tego względu każdy, kto choć raz zagra w Hotel Dracula, z pewnością zostanie w nim 

na dłużej i będzie dążył do odkrycia wszystkich wątków w fabule. 

 

https://www.nintendo.com/games/detail/gym-hero-idle-fitness-tycoon-switch/
https://www.nintendo.com/games/detail/gym-hero-idle-fitness-tycoon-switch/
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Grę cechuje: 

• wciągająca rozgrywka z możliwością rozwoju hotelu, 

• złożoność postaci - hotel odwiedzają zarówno wampiry, jak i zwykli ludzie; 

• wątek humorystyczny, który dodatkowo angażuje graczy; 

• klimat zamków i wampirów, który z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom znanej na 

całym świecie bajki; 

• mnogość emocji - od lekkiego strachu, po determinację w rozwoju hotelu; 

• rozbudowana o zaklęcia fabuła, która ułatwia rozgrywkę w kluczowych momentach gry; 

• dodatkowe bonusy w postaci mini gier, zwiększających dochody hotelu. 

 

Trailer gry: https://www.youtube.com/watch?v=w5lGmvNNF_E 

 

Strona gry na Nintendo Switch: https://www.nintendo.com/games/detail/hotel-dracula-switch/ 

Strona gry na Steam: https://store.steampowered.com/app/711770/Hotel_Dracula/ 

 

Do dnia 11 stycznia 2021 roku na platformie Nintendo Switch sprzedano 5,9 tys. kopii gry. 

 

Do dnia 29 stycznia 2021 roku na platformie Steam sprzedano 19 tys. kopii gry. 

https://www.youtube.com/watch?v=w5lGmvNNF_E
https://www.nintendo.com/games/detail/hotel-dracula-switch/
https://store.steampowered.com/app/711770/Hotel_Dracula/
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Little Shopping 

 

Ta prosta gra dedykowana jest przede wszystkim dla małych dzieci. Celem gracza jest zrobienie 

zakupów w sklepie według podanej listy zakupowej. To jeszcze nie koniec atrakcji, bowiem za włożone 

do koszyka przedmioty trzeba zapłacić odpowiednimi monetami. Dzieci uczą się więc nie tylko 

spostrzegawczości, wybierając kolejne produkty z listy, ale także liczenia. Na graczy Little Shopping 

czekają aż cztery piękne sklepy z różnym asortymentem. To świetna okazja, aby nauczyć się liczb  

i poznać wartość pieniądza. 
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Gra oferuje: 

• szybką naukę liczenia poprzez zabawę; 

• proste sterowanie na zasadzie „przeciągnij i upuść”; 

• kolorową, wesołą grafikę zachęcającą młodych graczy do interakcji; 

• proste, lecz angażujące rozgrywki; 

• dostosowanie do wieku - gra nie zawiera reklam. 

 

Strona gry na Nintendo Switch: https://www.nintendo.com/games/detail/little-shopping-switch/  

 

Do dnia 11 stycznia 2021 roku na platformie Nintendo Switch sprzedano 24,1 tys. kopii gry. 

 

Pet Care 

 

Pet Care to gra, w której zadaniem gracza jest troszczenie się o zwierzęta. Emitent zadbał o element 

edukacyjny, gdyż gracz przed nakarmieniem zwierzaka staje przed koniecznością wyboru 

odpowiedniego pożywienia. Na ekranie pojawia się zwierzątko, a pod nim trzy talerze, na których 

pokazane są różne rodzaje jedzenia. Gracz musi zastanowić się i wybrać odpowiedni dla danego 

zwierzaka posiłek. W przypadku, kiedy zostanie wybrany nieodpowiedni posiłek, zwierzątko 

przecząco pokręci głową, tym samym dając młodemu opiekunowi sygnał, żeby zweryfikował swoją 

decyzję. Gra stworzona jest z myślą o edukacji małych dzieci, a poprzez kolorową grafikę i prostą 

mechanikę całej rozgrywki, pozwala na wciągającą zabawę. 

 

 

 
 

https://www.nintendo.com/games/detail/little-shopping-switch/
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Gra oferuje: 

• 10 wesołych zwierzątek do wyboru; 

• naukę poprzez zabawę; 

• miłą dla uszu muzykę oraz ciekawe animacje zwierząt; 

• specjalne dźwięki - odgłosy zwierząt; 

• kolorowe animacje; 

• prostą rozgrywkę działającą na zasadzie „przeciągnij i upuść”; 

• brak reklam i innych zakupów w aplikacji. 

 

Oficjalna zapowiedź gry: https://www.youtube.com/watch?v=Bb24UnQwHMU 

Strona gry na Nintendo Switch: https://www.nintendo.com/games/detail/pet-care-switch/ 

 

Do dnia 11 stycznia 2021 roku na platformie Nintendo Switch sprzedano 52,1 tys. kopii gry. 

 

Theatre Tales 

 

Gra Theatre Tales jest przeznaczona na platformę Apple TV. To cyfrowa adaptacja teatrzyku 

kukiełkowego. Gracze otrzymują w niej możliwość odwiedzenia magicznego świata bajek oraz baśni  

i odtworzenia ich, przechodząc z jednej sceny do drugiej, tak jak w tradycyjnym teatrze. To, co 

wyróżnia Theatre Tales, to możliwość zabawy postaciami z bajek przedstawionymi jako marionetki, 

podobnie jak lalkami, którymi lubią bawić się dzieci. Emitent zadbał o ciekawą grafikę i wciągającą 

fabułę, które stanowią dodatkowe elementy edukacyjne, wspierają rozwój wyobraźni dziecka, jak  

i jego twórcze myślenie. Należy także dodać, że emitent, jako jeden z nielicznych, ma doświadczenie  

w tworzeniu gier dedykowanych na Apple TV, a gra Theatre Tales została wyróżniona w konkursie 

organizowanym przez App Lovin. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bb24UnQwHMU
https://www.nintendo.com/games/detail/pet-care-switch/
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Grę cechuje: 

• fabuła nawiązująca do znanych bajek; 

• kolorowa, wesoła grafika angażująca młodych odbiorców; 

• mnogość rozgrywek - wbudowane mini gry uatrakcyjniają zabawę; 

• prosta rozgrywka, dostosowana do możliwości dzieci; 

• element edukacyjny w postaci możliwości poznania bajek poprzez zabawę oraz rozwijania 

wyobraźni. 

 

Oficjalna zapowiedź gry: https://www.youtube.com/watch?v=EJ25wau41Eo  

Strona gry na Nintendo Switch: https://www.nintendo.com/games/detail/theatre-tales-switch/ 

 

Do dnia 11 stycznia 2021 roku na platformie Nintendo Switch sprzedano 7,2 tys. kopii gry. 

https://www.youtube.com/watch?v=EJ25wau41Eo
https://www.nintendo.com/games/detail/theatre-tales-switch/
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--- 

 

Dodatkowo, do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent stworzył na 

zlecenie następujące gry: 

1. Pampiś Zębowa Przygoda 

(https://mobirank.pl/2016/12/08/pampis-zebowa-przygoda-nauczy-dzieci-dbac-o-zeby/); 

2. Zdrowa Appka  

(https://media.carrefour.pl/pr/carrefour-promuje-aplikacje-zdrowa-apka-i-uczy-dzieci-

prawidlowego-odz/406723); 

3. Rybka Kolekcjonerka  

(https://www.miniminiplus.pl/aplikacje-mobilne/rybka-kolekcjonerka/); 

4. Wodny świat Rybki MiniMini  

(https://www.miniminiplus.pl/aplikacje-mobilne/wodny-swiat-rybki-minimini/). 
 

 
 

4.12.1.2.4 Gry Spółki w produkcji 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent tworzy jedną dużą grę, tj. 

Prison Simulator, przeznaczoną na komputery PC (dystrybucja poprzez platformę Steam) oraz na 

popularne platformy konsolowe, takie jak Nintendo Switch, PlayStation czy Xbox. 

 

lp. Gra Platforma Planowana data wydania* 

1. Prison Simulator PC III kwartał 2021 r. 

* planowany termin wydania gry może ulec zmianie 

 

Wydawcą gry będzie PlayWay S.A. 

 

Prison Simulator to autorski projekt Emitenta. Gra przedstawia symulację życia strażnika więziennego 

w fikcyjnym więzieniu zlokalizowanym w stanie Nebraska w USA. Gracz wciela się w postać naczelnika 

w podupadającym więzieniu. Jego celem jest doprowadzenie placówki do porządku. Czy uda mu się ta 

misja? Fabuła przewiduje wiele wątków i możliwości. Gracz może postawić na dobre lub złe relacje ze 

skazańcami i samodzielnie wyważyć swoje zachowanie względem innych. Od tego zależeć będzie jego 

los. Wraz z rozwojem akcji główny bohater ma możliwość zdobywania wirtualnych pieniędzy, które 

może przeznaczyć zarówno na własne potrzeby, jak i na doprowadzenie więzienia do porządku. 

Oczywiście, jak na lokalizację akcji przystało, w grze nie zabraknie mrożących krew w żyłach sytuacji, 

niebezpiecznych wydarzeń czy nagłych zwrotów akcji. Połączenie trzymającej w napięciu fabuły, 

szybkiej akcji, dobrej grywalności oraz możliwości oddziaływania na wydarzenia, powinno wzbudzić 

zainteresowanie gracy i przyczynić się do sukcesu rynkowego gry. 

https://mobirank.pl/2016/12/08/pampis-zebowa-przygoda-nauczy-dzieci-dbac-o-zeby/
https://media.carrefour.pl/pr/carrefour-promuje-aplikacje-zdrowa-apka-i-uczy-dzieci-prawidlowego-odz/406723
https://media.carrefour.pl/pr/carrefour-promuje-aplikacje-zdrowa-apka-i-uczy-dzieci-prawidlowego-odz/406723
https://www.miniminiplus.pl/aplikacje-mobilne/rybka-kolekcjonerka/
https://www.miniminiplus.pl/aplikacje-mobilne/wodny-swiat-rybki-minimini/
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Grę cechuje:  

• możliwość wyboru ścieżki fabuły według uznania gracza; 

• wielowątkowość - gracze mają do zrealizowania wiele ciekawych misji, wydarzeń i zadań 

pobocznych; 

• rozbudowany aspekt ekonomiczny - zarabianie pieniędzy oraz gospodarowanie budżetem 

więzienia; 

• emocjonalność - gracze mogą zdecydować, czy będą postępować zgodnie z zasadami, czy też 

przyłączą się do więziennej kliki i będą zajmować się szmuglowaniem, handlem i pobiciami na 

zlecenie; 

• szeroki wybór akcesoriów - różne rodzaje broni, pistolety, karabiny, paralizatory, pałki, gaz 

pieprzowy i wiele innych. 

 

Oficjalna zapowiedź gry: https://www.youtube.com/watch?v=HIA866fWcEE 

 

Strona gry na Steam: https://store.steampowered.com/app/842180/Prison_Simulator/  

 

Gra cieszy się już teraz bardzo dużym zainteresowaniem graczy. Na dzień 28 stycznia 2021 roku na 

wishliście gry na platformie Steam zapisanych jest 82 tys. osób, które deklarują zainteresowanie 

nabyciem gry po jej premierze. 

 

Po premierze gry Prison Simulator w wersji na PC (Steam), planowane jest wydanie gry na gogle VR, a 

następnie na konsole PS4 i Xbox One. W dalszej kolejności gra ukarze się także w wersji mobilnej. 

 

Emitent planuje wydanie gry Prison Simulator w wersji na gogle VR gdyż jest to pewnego rodzaju 

innowacja w sektorze gamingowym. Choć sama technologia VR podbija rynek już od kilku lat, to 

wykorzystanie jej w grach ma nadal duży potencjał. Biorąc pod uwagę charakter gry Prison Simulator 

(rozgrywki toczone z perspektywy pierwszej osoby (FPP)), odbiór gry w wersji na tę platformę może 

być bardzo pozytywny. W ocenie Emitenta warto więc wykorzystać istniejącą niszę i zapewnić fanom 

wirtualnych rozgrywek zupełnie nowe doznania. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HIA866fWcEE
https://store.steampowered.com/app/842180/Prison_Simulator/
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4.12.2 Sytuacja finansowa Emitenta 

 

4.12.2.1 Wybrane dane finansowe 

 

Pozycja 
01.01.2018 -

31.12.2018 

01.01.2019 -

31.12.2019 

01.01.2020 -

31.12.2020 

01.01.2021 -

31.03.2021 

Kapitał własny 169 641,15 2 203 107,23 2 533 584,83 2 587 523,56 

Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 0,00 587,10 

Aktywa obrotowe, w tym: 283 035,11 1 861 769,40 2 689 056,33 2 732 168,17 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 

18 469,40 1 079 515,66 1 189 114,38 1 070 375,91 

Należności krótkoterminowe 12 312,86 19 883,18 173 322,78 129 513,53 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 113 393,96 108 662,17 146 471,50 145 231,71 

Przychody netto ze sprzedaży 333 259,17 552 482,80 674 118,91 345 753,63 

Zysk/strata na działalności 

operacyjnej 

- 55 063,57 - 16 889,13 -327 780,60 54 604,53 

Zysk/strata brutto - 55 297,88 - 18 533,92 -329 162,40 53 938,73 

Zysk/strata netto - 55 297,88 - 18 533,92 -329 162,40 53 938,73 

dane w PLN 

 

4.12.2.2 Komentarz do wyników historycznych Emitenta 

 

Przychody historyczne Emitenta ujęte są w poniższej tabeli. 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 31.03.2021 

Przychody netto ze sprzedaży produktów (gier), 

w tym: 

81 201,06 42 637,89 139 804,70 115 161,61 

Przychody netto ze sprzedaży gier własnych --- 33 393,10 30 189,20  2 811,25 

Przychody netto ze sprzedaży prac zleconych 81 201,06 9 244,79 109 615,50ł 112 350,36 

Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 

dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 

252 058,11 

 

509 844,91 534 314,21ł 230 592,02 

dane w PLN 

 

W pozycji przychody netto ze sprzedaży gier własnych zaprezentowane są przychody z tytułu 

dystrybucji (sprzedaży) gier. W przypadku korzystania z zewnętrznego wydawcy (platformy Nintendo 

Switch lub Steam) przychody te obliczane były i są w proporcji do przychodów wydawcy z dystrybucji 

danej gry. 
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Przychody Emitenta z tytułu dystrybucji (sprzedaży) poszczególnych gier ujęte są w poniższej tabeli. 

lp. Gra Data wydania Przychody Emitenta ze sprzedaży gry 

(w PLN) 

2019 2020 

1. Guess the word 14.02.2019 7 264,65 3 811,92 

2. Gym Hero 24.04.2019 8 267,95 7 129,38 

3. Hotel Dracula 26.04.2019 3 366,56 2 622,21 

4. Little Shopping 12.03.2019 4 352,91 4 334,94 

5. Pet Care 14.02.2019 8 886,99 11 134,29 

6. Theatre Tales 24.04.2019 1 254,04 1 156,46 

dane w PLN 

 

W pozycji przychody netto ze sprzedaży prac zleconych za rok 2018 zaprezentowane są przychody z 

tytułu realizacji 4 gier stworzonych „na zlecenie”, opisanych w pkt 4.12.1.1. Za lata 2019 i 2020 są to 

przychody z realizacji pojedynczych aplikacji mobilnych na zlecenie, a także przychody z reklam lub 

ze sprzedaży rzeczy w grze Gym Hero. Począwszy od III kwartału 2020 roku decydujący udział w 

pozycji przychody netto ze sprzedaży prac zleconych mają przychody otrzymywane z tytułu realizacji 

umowy z PlayWay S.A., dotyczącej gry Car Mechanic Simulator 2018 Nintendo Switch, opisanej w pkt 

4.20. W III kwartale 2020 roku przychody z tego tytułu wyniosły prawie 43 tys. zł, w IV kwartale 2020 

roku prawie 103 tys. zł, a w I kwartale 2021 roku ponad 112 tys. zł. Emitent nie wyklucza w kolejnych 

okresach generowania przychodów z gier lub aplikacji mobilnych tworzonych na zlecenie, jednak 

udział takich przychodów z całości przychodów Emitenta powinien być coraz mniejszy. Docelowo 

Emitent zakłada całkowitą rezygnację z realizacji prac na zlecenie podmiotów zewnętrznych. 

 

Na poziom kosztów w roku 2019 i 2020 oraz w I kwartale roku 2021 decydujący wpływ miały wydatki 

na produkcję gry Prison Simulator, która zostanie wydana w III kwartale roku 2021. Znalazło to 

odzwierciedlenie w pozycji Półprodukty i produkty w toku bilansu oraz w pozycji Zmiana stanu 

produktów rachunku zysków i strat, w której ujęte są nakłady poniesione przez Emitenta na gry w 

produkcji. W szczególności, pozycja Półprodukty i produkty w toku bilansu wzrosła na koniec marca 

2021 roku do kwoty 1.526.809,25 zł, podczas gdy na koniec 2019 roku pozycja ta wynosiła 761.903,02 

zł. Zgodnie z planami Emitenta gra Prison Simulator zostanie wydana w III kwartale 2021 roku (patrz 

pkt 4.12.6.), przy czym większość nakładów na tą grę została już poniesiona, a do jej skończenia, 

według szacunków Emitenta potrzeba jeszcze finansowania na łącznym poziomie ok. 150 tys. zł (patrz 

pkt 4.12.2.4.).  

 

Należy zwrócić uwagę, że w roku 2020 Emitent zaksięgował wydatki na pozyskanie kapitału i 

przygotowanie procesu upublicznienia w łącznej wysokości 331.500 zł. Wydatki te miały charakter 

jednorazowy i istotnie wpłynęły na wynik finansowy Emitenta. 

 

4.12.2.3 Przychody Emitenta 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent osiąga przychody z tytułu 

sprzedaży gier na platformie Nintendo Switch oraz ze sprzedaży prac zleconych (w tym z realizacji 

pojedynczych aplikacji mobilnych na zlecenie, z reklam lub ze sprzedaży rzeczy w grze  Gym Hero, oraz  

z tytułu realizacji umowy z PlayWay S.A., dotyczącej gry Car Mechanic Simulator 2018 Nintendo 

Switch)..  

 

file:///C:/Users/barto/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DUF33GO0/Baked%20Games%20-%20Dokument%20Informacyjny%20-%20opis%20działalności%20-%2010.2020.docx%23_Gry_Spółki_w
file:///C:/Users/barto/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DUF33GO0/Baked%20Games%20-%20Dokument%20Informacyjny%20-%20opis%20działalności%20-%2010.2020.docx%23_Koszty_Emitenta
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Z tytułu dystrybucji (sprzedaży) gier (1) Guess the word, (2) Gym Hero, (3) Hotel Dracula, (4) Little 

Shopping, (5) Pet Care i (6) Theatre Tales Emitent otrzymuje przychody uzależnione od poziomu 

sprzedaży tych gier na platformie Nintedo Switch. Przychody otrzymywane są od wydawcy tych gier, 

tj. Ultimate Gmes S.A., który zgodnie z umową wydawniczą, wypłaca Emitentowi kwoty pomniejszone 

już o udział wydawcy w przychodach ze sprzedaży tych gier. Podstawą do obliczania przychodów są 

raporty sprzedażowe generowane przez operatora platformy Nintedo Switch. Emitent nie osiąga 

przychodów z dystrybucji (sprzedaży) gry Hotel Dracula na platformie Steam. Wynika to z faktu, że 

gra ta powstała ze środków wydawcy (patrz pkt 4.12.1.2.1. akapit 2) i strony przyjęły inny, niż 

standardowy dla Emitenta, model rozliczeń z tytułu stworzenia tej gry. 

 

Przychody Emitenta powinny wzrosnąć skokowo po premierze gier znajdujących się obecnie w fazie 

produkcji, to jest: 

 

lp. Gra Platforma Planowana data wydania* 

1. Prison Simulator PC III kwartał 2021 r. 

* planowany termin wydania gry może ulec zmianie 

 

Emitent zakłada, że w ciągu roku od premiery gra ta wygeneruje przychód w wysokości: 

lp. Gra Szacowany przychód 

netto w okresie 1 roku od dnia premiery* 

1. Prison Simulator 5 000 000 

dane w PLN 

* szacunek Emitenta 

 

4.12.2.4. Koszty Emitenta 

 

Koszty Emitenta to w przeważającej mierze koszty produkcji i wydania gier lub koszty stworzenia 

trailerów (preprodukcji) gier, a w przyszłości także ewentualnie koszty portowania gier i koszty 

reklamy gier. Biorąc pod uwagę powyższe można wskazać, że obecnie i w przewidywalnej przyszłości 

koszty Emitenta będą kształtować się jak w poniższej tabeli. 

 

lp. Pozycja Szacowane koszty projektów realizowanych 

przez Emitenta1 

1. preprodukcja 30-40 tys. zł2 

2. gra Prison Simulator 1,6 mln zł 

3. kolejne planowane gry Emitenta3  300-500 tys. zł4 

1 szacunek Emitenta 
2 średni szacunkowy koszt jednej preprodukcji 
3 przy założeniu, że będą to gry oparte o preprodukcje, m.in. opisane w pkt 4.12.1.2.2. 
4 średni szacunkowy koszt jednej gry 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego większość kosztów zaplanowanych na 

grę Prison Simulator została już poniesiona (poniesione koszty na dzień 31.03.2021 r. to 1.457.910,89 

zł), gra jest bliska ukończenia, a do sfinansowania zostało wprowadzenie ostatnich poprawek, które 

wyszły podczas finalnych testów wewnątrz zespołu. Według szacunków Emitenta na prace te potrzeba 

ok. 150 tys. zł, co oznacza, że budżet produkcyjny gry zamknie się w kwocie 1,6 mln. zł. Zgodnie z 
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planami Emitenta gra Prison Simulator zostanie wydana w III kwartale 2021 roku (patrz pkt 

4.12.1.2.4.). 

 

Powyższe wskazuje, że dzięki posiadaniu na koniec marca 2021 roku środków pieniężnych w 

wysokości 1.070.375,91 zł, Emitent jest w stanie ponieść koszty realizacji planowanych przez siebie 

działań nawet przy braku bieżących przychodów i bez konieczności finansowania się długiem. Co 

więcej, Emitent jest w stanie, przy zachowaniu tych warunków, pokryć koszty produkcji kolejnej 

(nowej) gry. 

 

4.12.3 Prognozy finansowe Emitenta 

 

Emitent nie publikuje prognoz wyników finansowych. 

 

4.12.4 Zespół Emitenta 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent stale współpracuje z 11 

osobami, które tworzą jeden zespół deweloperski. W skład zespołu wchodzą: graficy, programiści, 

animator oraz level designer. Członkowie zespołu Emitenta to ludzie, których pasją od lat są różnego 

typu gry komputerowe oraz gry planszowe. Swoje zamiłowanie przekuli w ekspercką wiedzę i poparli 

zdobytym wykształceniem wyższym z zakresu nowych technologii i programowania. Pracując dla 

Emitenta są w stanie dać upust swojej kreatywności i tworzyć tytuły, które nie tylko cechuje dobra 

grywalność i wciągająca fabuła, ale także zaawansowana grafika, wpisująca się we współczesne 

standardy jakości. Zespół Emitenta tworzy wciągające gry, gdyż przekuwa i wykorzystuje swoje 

spostrzeżenia, jako graczy, w realne produkcje. Dzięki temu gry Emitenta idealnie odpowiadają na 

zapotrzebowania graczy i cieszą się dużym zainteresowaniem graczy. 

 

Członkowie zespołu Emitenta zdobywali praktyczne doświadczenie pracując m.in. dla takich twórców 

gier jak PlayWay, Code Horizon, Carbon Studio, Movie Games S.A. czy Red Dev Studio. Jeden z członków 

zespołu jest ponadto członkiem kolektywu ABC gier oraz organizatorem Mine Gemedev Conference.  

 

Członkowie zespołu zdobywali też doświadczenie biorąc czynny udział w GameJam, czyli spotkaniach 

programistów, którzy w przeciągu 1 weekendu tworzyli grę od podstaw. 

 

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków w wyniku emisji Akcji Serii B Emitent planuje powiększenie 

zespołu, tak aby umożliwić równoczesne tworzenie 2-3 gier. 

 

4.12.5 Kanały dystrybucji 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego gry Emitenta sprzedawane są na całym 

świecie, w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem platform dystrybucyjnych Nintendo Switch 

i Steam. Są to najważniejsze i największe na świecie platformy służące dystrybucji cyfrowej gier wideo 

i zarządzaniu prawami do gier.  

 

W bliskiej przyszłości Emitent planuje przy tym tworzenie i wydawanie gier dedykowanych także na 

inne konsole niż Nintendo Switch, w tym w szczególności PlayStation oraz Xbox. Wynika to z analizy 

aktualnej sytuacji rynkowej oraz analizy wyników sprzedaży gier na poszczególnych platformach, 

które wskazują na znaczący potencjał rynku konsolowego.  

 

file:///C:/Users/barto/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DUF33GO0/Baked%20Games%20-%20Dokument%20Informacyjny%20-%20opis%20działalności%20-%2010.2020.docx%23_Gry_Spółki_w
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Emitent posiada również znaczne doświadczenie w wydawaniu gier na platformach mobilnych (App 

Store i Google Play). Emitent nie wyklucza, że co najmniej niektóre przyszłe gry Emitenta zostaną 

wydane także na tych platformach.  

 

W dalszej przyszłości Emitent zamierza zrezygnować ze współpracy z wydawcami (pośrednikami) i 

samodzielnie wydawać własne gry na platformach Steam i  Nintendo Switch. 

 

4.12.6 Strategia rozwoju Emitenta 

 

Strategia rozwoju Emitenta zakłada skupienie się na produkcji gier, przy założeniu: 

1. produkowania co najmniej jednej nisko- lub średnio- budżetowej gry (głównie symulatory) 

rocznie; 

2. rozszerzaniu palety platform gier z Nintendo Switch i Steam do konsol PlayStation oraz Xbox; 

3. stopniowe poszerzanie zespołu Spółki lub pozyskiwanie do współpracy zespołów zewnętrznych. 

 

W dalszej przyszłości Emitent zamierza przy tym samodzielnie wydawać własne gry także na 

platformach Steam i Nintendo Switch. Na rozpoczęcie prowadzenia samodzielnej działalności 

wydawniczej Emitent zamierza przeznaczyć około 200.000 zł ze środków pozyskanych w wyniku 

emisji Akcji Serii B. 

 

Przyjęta strategia będzie realizowana przez Emitenta w latach 2021-2022. Emitent zakłada, że dzięki 

środkom pozyskanym w wyniku emisji Akcji Serii B, oraz w niedalekiej przyszłości, dzięki środkom 

wypracowanym z bieżącej działalności operacyjnej, będzie w stanie samodzielnie finansować 

realizację powyższej strategii. 

 

W chwili obecnej, Emitent zakłada prowadzenie działalności w oparciu o schemat: 

1. stworzenie trailera/preprodukcji gry; 

2. badanie zainteresowania grą; 

3. produkcja gry; 

4. wydanie gry (przez wydawcę); 

5. tworzenie portów gry (samodzielnie lub przez podmiot trzeci); 

6. wydanie gry (portów) na dodatkowych platformach (przez wydawcę). 

 

Powyższy schemat pozwala na podejmowanie decyzji o przystąpieniu do produkcji gry (o poniesieniu 

nakładów na produkcję) po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi na zaprezentowany trailer gry, 

stworzony w fazie preprodukcji. Ogranicza to znacznie ryzyko Emitenta i pozwala skupiać się na 

tworzeniu tych gier, które dają większą szansę na sukces rynkowy. Jednocześnie należy pamiętać, że 

jest to schemat działania, do którego Emitent dąży, ale który nie musi zostać zastosowany do każdej 

gry Emitenta. Może się tak stać w szczególności w wypadku podjęcia decyzji o produkcji gry, co do 

której Emitent jest przekonany o zasadności przystąpienia do produkcji, bez fazy preprodukcji i 

badania zainteresowania grą. 
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Realizując powyższy schemat i przyjętą strategię rozwoju, na dzień sporządzenia niniejszego 

Dokumentu Informacyjnego Emitent pracuje nad 4 nowymi (preprodukcjami) trailerami gier, to jest: 

 

lp. Tytuł Platforma 

1. Ochroniarz PC 

2. Alaska PC 

3. Średniowieczne więzienie PC 

4.  Szeregowiec PC 

 

Ewentualna decyzja o produkcji którejś z tych gier zapadnie po uzyskaniu informacji zwrotnej od 

graczy na temat ich zainteresowania grą. W razie podjęcia decyzji o przystąpieniu do tworzenia 

kolejnych gier na finansowanie tych prac przeznaczona zostanie część środków pozyskanych w 

wyniku emisji Akcji Serii B. 

 

4.12.7 Otoczenie rynkowe Emitenta 

 

4.12.7.1 Światowy rynek gier wideo 

 

Ze względu na specyfikę branży gier wideo, na rynek na którym działa Emitent należy patrzeć z 

perspektywy globalnej. Ostatnie dwie dekady wyraźnie pokazały, że światowy rynek gier ma olbrzymi 

potencjał i rozwija się w szybkim tempie. Jak wynika z analiz, jego wartość już w 2012 roku wynosiła 

tyle, ile suma przychodów wygenerowanych przez branżę muzyczną oraz filmową łącznie w 2020 

roku. Co więcej, z raportu „Global Games Market Report 2020” opracowanego przez Newzoo wynika, 

że globalny rynek gier wygenerował w 2020 roku przychody w wysokości 174,9 mld USD. Oznacza to 

wzrost o 19,6%, porównując rok do roku. Należy dodać, że pierwotne szacunki Newzoo wskazywały 

wzrost wartości branży rok do roku na poziomie 9,3%. Dane te zostały jednak zaktualizowane w 

październiku 2020, gdyż wywołany pandemią światowy lockdown zmienił wyraźnie trendy, a branży 

gamingowej przybyło fanów mobilnych i wirtualnych rozgrywek. Dla porównania - szacunki za rok 

2020 dla branży muzycznej uplasowały się na poziomie 20,2 mld USD, a dla filmowej oscylowały na 

poziomie 42,2 mld USD. Co ważne dalsze prognozy są równie optymistyczne. Zdaniem ekspertów w 

2023 roku przychody z branży gier przekroczą 217 mld USD przy skumulowanym rocznym wskaźniku 

wzrostu CAGR 2018–2023 na poziomie 9,4%. 

 

Analizując popyt na gry w podziale na poszczególne typy urządzeń warto natomiast odwołać się do 

danych opracowanych przez Nielsen Company w raporcie „Year in Review Digital Games and 

Interactive Media”. Wynika z niego, że niemal 49% przychodów w branży gamingowej w 2020 roku 

wygenerowały gry na urządzenia mobilne - w tym smartfony (74,9 mld USD) oraz tablety (11,4 mld 

USD). Najszybciej rozwijające się ekosystemy gier mobilnych znajdują się na rynkach wschodzących w 

regionie Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Jednak także i Ameryka Północna, 

Południowa, Europa i Chiny również mogą pochwalić się silnym wzrostem. Równie istotny udział w 

rynku mają gry dedykowane na konsole, które według prognoz wygenerowały w tym samym okresie 

51,2 mld USD. W porównaniu do 2019 roku oznacza to wzrost o 21%. Z kolei tytuły na komputery 

osobiste wygenerowały przychody na poziomie 37,4 mld USD. 
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Źródło: Global games market report 2020 (Free Version), Newzoo 

Z prognoz wynika także, że trendy na rynku gier począwszy od 2018, plasują się na stabilnym poziomie 

i osiągają wzrosty w tempie +7,7% CAGR. Do końca 2023 roku przekroczyć one mają granicę 200 mld 

USD, osiągając 200,8 mld USD. 

 
Źródło: Global games market report 2020, Newzoo 

 

Warto podkreślić, że w 2020 roku region Azji i Pacyfiku wygenerował przychody z gier w wysokości 

78,4 mld USD, co stanowi 49% światowego rynku gier. Oznacza to wzrost rok do roku o +9,9%. 

Ameryka Północna ponownie była drugim co do wielkości regionem pod względem przychodów z gier, 

stanowiąc jedną czwartą światowego rynku gier w 2020 roku (40,0 mld dolarów). Stanowi to wzrost 

o +8,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Europa, z rocznym wzrostem na poziomie +7,8%, jest 

najwolniej rozwijającym się rynkiem gier, którego przychody w 2020 roku wyniosły 29,6 mld USD i 

który stanowił niecałą jedną piątą światowego rynku gier. Trzeba jednak podkreślić, że zarówno 

Europa, jak i Ameryka Północna są bardzo dojrzałymi rynkami, stąd i niższe stopy wzrostu w 

porównaniu z rynkami wschodzącymi. Z kolei Ameryka Łacińska odnotowała w 2020 roku 4% udział 

na rynku gier, osiągając wartość wyższą aż o 10,3% w porównaniu rok do roku. 

 

Z raportu opracowanego przez firmę Newzoo wynika także, że wraz z końcem 2020 roku na całym 

świecie aktywnych było w sumie 2,7 mld graczy, co oznacza wzrost o ponad 135 mln w porównaniu z 
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rokiem poprzednim. Szczególnie aktywny jest region Azji i Pacyfiku, z 1,4 miliardami graczy, który 

stanowi obecnie ponad połowę (54%) wszystkich graczy na świecie. Azja Wschodnia (w szczególności 

Chiny) będą więc w najbliższych latach stanowić siłę napędową rynku i stymulować go do dalszego 

rozwoju. Ameryka Północna w badanym okresie odnotowała natomiast spadki, stanowiąc 8% całego 

rynku. Z kolei gracze z Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki stanowili po 14% graczy na całym 

świecie. 

 

Szacuje się, że rok 2023 będzie ważnym okresem dla światowego rynku gier. W tym roku łączna liczba 

graczy przekroczy próg 3 mld, co oznacza CAGR (2015-2023) na poziomie +5.6%. Do tego stanu rzeczy 

przyczynią się przede wszystkim rynki rozwijające się, a w drugiej kolejności rynki dojrzałe. Z prognoz 

wynika, że w 2022 roku Bliski Wschód i Afryka prześcigną nawet Europę pod względem liczby graczy. 

Azja i Pacyfik, gdzie również znajduje się wiele rozwijających się rynków, z biegiem czasu 

systematycznie zwiększą swoją przewagę.  

 

 
Źródło: Global games market report 2020, Newzoo 

 

4.12.7.2 Polski rynek gier wideo 

 

Z raportu przedstawionego przez firmę Newzoo wynika, że region Europy Wschodniej, w skład 

którego wchodzi rynek polski, osiągnął w 2018 roku przychody ze sprzedaży gier o wartości 3,9 mld 

USD przy rocznej stopie wzrostu plasującej się na poziomie +9,1%. Z badania „The game industry of 

Poland - Report 2020”, opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, wiemy także, że w Polsce mamy już ponad 16 mln aktywnych graczy, którzy 

generują rynek o wartości 596 mln USD, co plasuje nasz kraj na 20. miejscu na świecie, w zależności 

od roku. Niemniej jednak szacunki te wydają się zbyt mocno opierać na takich parametrach jak 

internauci i użytkownicy mobilni, nie uwzględniając specyfiki polskiego rynku. W szczególności umyka 

fakt, że Polska jest bardzo dobrym rynkiem dla gier premium na PC, co potwierdzają dane z trzech 

kluczowych platform dystrybucyjnych na PC. Polscy gracze są trzecią największą grupą klientów 
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GOG.COM pod względem udziału w sprzedaży, zaraz za Amerykanami i Niemcami. Jednocześnie, 

według statystyk Epic Games Store, polscy gracze są siódmą co do wielkości społecznością na tej 

platformie. 

 
Źródło: Epic Games Store Weekly Free Games in 2020! 

 

Na kolejnym miejscu w rankingu popularności platform wśród polskich graczy znalazły się 

rozwiązania mobilne warte 201 mln USD (35% całości), a ostanie miejsce na podium zajął segment 

konsolowy, którego wartość oszacowano na 158 mln USD (27%).  

 

Z prowadzonych badań i analiz wynika także, że polski rynek gier będzie warty ponad 3 mld PLN w 

2024 roku. W porównaniu do danych z 2018 roku widać więc wyraźną tendencję zwyżkową. Jak 

wspomniano wcześniej, dotyczy ona szczególnie segmentu gier PC, a także tytułów dedykowanych na 

urządzenia mobilne. 

 
Źródło: Kondycja Polskiej Branży Gier 2020, Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 
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Na rodzimym rynku mamy blisko 500 firm specjalizujących się w produkcji gier, aczkolwiek tylko 

niewielki ich odsetek zdecydował się na wejście na giełdę. Porównując jednak te dane ze światowym 

rynkiem, jasno widać, że Polska przoduje - mamy najwięcej upublicznionych na giełdzie spółek z tego 

sektora i w rankingach prześcigamy nawet Japonię, która do niedawna była liderem. Polscy 

deweloperzy, którzy sprzedają swoje produkcje na zagranicznych rynkach, wygenerowali w 2019 

roku globalnie przychody ze sprzedaży na poziomie około 1,75 mld PLN. W porównaniu do roku 2018 

odnotowali wzrost o ponad 13,5%. 

 
Źródło: Kondycja Polskiej Branży Gier 2020, Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 

 

Analizie warto także poddać profil polskich graczy, który podczas trwającej pandemii koronawirusa 

znacznie ewaluował. Dziś po rozrywki gamingowe sięgają nie tylko mężczyźni (51%), ale i kobiety 

(49%). W raporcie „Kondycja Polskiej Branży Gier 2020”, opracowanym przez Krakowski Park 

Technologiczny, czytamy: „W roku 2020 wzrósł odsetek kobiet grających na wszystkich pięciu 

platformach w stosunku do lat ubiegłych. Świadczy to o tym, że Polki nie tylko grają częściej, ale też są 

graczami cross-platformowymi. Panie zdominowały platformę mobilną, gdzie stanowią 52% 

wszystkich graczy, oraz platformę gier społecznościowych (54%). Warto podkreślić gigantyczny 

wzrost wśród Polek korzystających z konsol, z 27% w 2019 do 42% w 2020 r.”. 

 

Z badania wiemy także, że czynnikami, które przede wszystkim motywują ludzi do grania, są chęć 

odstresowania się i odpoczynku, spędzenia wolnego czasu, okazja do wcielenia się w nowe role czy 

kontaktu z innymi osobami. W okresie pandemii to właśnie szczególnie ostatni z wymienionych 

czynników nabrał na znaczeniu. W przytoczonym powyżej raporcie czytamy: „Nawet wśród graczy 

samotników, tradycyjnie przeważających na platformie mobilnej i społecznościowej, nastąpił 

zauważalny wzrost odpowiedzi wskazujących na realizację poprzez gry potrzeby kontaktu z drugim 

człowiekiem. Na taką motywację wskazało 35% użytkowników platform społecznościowych, takich 

jak Facebook czy nk.pl (wzrost o 7 p.p. r/r) oraz 21% graczy mobilnych (wzrost o 8 p.p. r/r). Wzrost, 

choć niższy, nastąpił też w przypadku platformy przeglądarkowej, konsolowej i gier instalowanych na 

komputerach osobistych. W przypadku tych trzech platform poziom motywacji związanej z 

poszukiwaniem towarzystwa w grach, podobnie jak w roku 2019, utrzymuje się na poziomie powyżej 

30%”. 

 

Polacy także coraz chętniej wydają pieniądze na gry, jak i różnego rodzaju dodatki. W przypadku 

tytułów PC blisko 30% graczy zadeklarowało, że ich średnie wydatki w 2020 roku oscylowały na 

poziomie 50-99 PLN. Nieco mniej (26%) przeznaczyło na tę formę rozrywki kwotę od 100 do 200 PLN. 
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W przypadku produkcji konsolowych blisko połowa ankietowanych (49%) przyznała, że wydała co 

najmniej od 100 do 200 PLN na gry. Wśród osób, które preferują gry przeglądarkowe, grupa 28% 

ankietowanych zadeklarowała, że dokonywała opłat za dodatki do gier. Średnio wydawali oni na te 

okazje od 5 do 30 PLN. Gracze korzystający z urządzeń mobilnych, podobnie jak w roku 2019, częściej 

decydowali się na zakup płatnych dodatków do gier (20%), niż samych tytułów premium (12%) w 

Google Play lub AppStore. Najczęściej akceptowanym poziomem cenowym w przypadku zakupu gry 

na urządzenia mobilne był przedział od 10 do 19 PLN. Z kolei jeśli chodzi o wysokość wydatków na 

dodatki do gier mobilnych, ankietowani potwierdzili, że plasowały się one na poziomie do 5 PLN. 

 
Źródło: Kondycja Polskiej Branży Gier 2020, Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 

 

 
Źródło: Kondycja Polskiej Branży Gier 2020, Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 
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Źródło: Kondycja Polskiej Branży Gier 2020, Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 

 
Źródło: Kondycja Polskiej Branży Gier 2020, Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 

 

4.12.7.3 Wybrani polscy konkurenci Emitenta 

 

Poniżej zamieszczono opis wybranych podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec 

Emitenta, notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub 

na rynku NewConnect. 

 

11 bit Studios S.A. 

 

Deweloper multiplatformowych gier wideo sprzedawanych na całym świecie. Spółka działa w modelu 

niezależnym, zajmując się każdym etapem tworzenia gier samodzielnie - od produkcji, przez 

marketing, po dystrybucję w sklepach cyfrowych. Spółka oferuje gry wideo na wiele platform 

sprzętowych, w tym na komputery PC i Mac, stacjonarne oraz mobilne konsole gier wideo, smartfony 

i tablety. Najbardziej znane gry to: This War of Mine, Frostpunk, czy Moonlighter. 11 bit Studios S.A. 

zadebiutowała na rynku NewConnect 28 października 2010 r. a w dniu 18 grudnia 2015 r. 

zadebiutowała na rynku regulowanym GPW. 

 

Vivid Games S.A. 

 

Vivid Games S.A. jest wiodącym polskim producentem i wydawcą gier na urządzenia mobilne, które 

dystrybuowane są przez największe na świecie platformy mobilne. Największym dotychczasowym 
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sukcesem Spółki jest gra Real Boxing, która trafiła do ponad 25 mln odbiorców na całym świecie. Gra 

otrzymując prestiżowe wyróżnienie Apple Editors’ Choice trafiła na pierwsze miejsce rankingów gier 

sportowych w 154 krajach i na szczyt listy najlepszych gier aż w 91 krajach. Działalność Spółki opiera 

się na produkcji i publikacji gier mobilnych w modelu free-to-play, o wysokich walorach jakościowych 

i monetyzacyjnych, skierowanych do grupy graczy tzw. mid-core. Spółka debiutowała na rynku 

NewConnect w dniu 11 czerwca 2012r., po czym w dniu 30 września 2016 r. zadebiutowała na rynku 

regulowanym GPW. 

 

Bloober Team S.A. 

 

Bloober Team S.A. jest niezależnym developerem gier video, specjalizującym się w tworzeniu gier z 

gatunku thriller/horror, skierowanych do wymagającego odbiorcy. Obecnie zajmuje się tworzeniem 

(developingiem) gier komputerowych i gier wideo z przeznaczeniem do cyfrowej dystrybucji na rynek 

światowy. Spółka została założona w październiku 2008 r. Spółka zadebiutowała na rynku 

NewConnect w dniu 27 czerwca 2011 r. Spółka jest producentem i wydawcą m.in. gry Blair Witch. 

 

Varsav Game Studios 

 

Varsav Game Studios S.A. koncentruje swoją działalność na produkcji gier komputerowych oraz 

działalności wydawniczej oraz inwestycjach w spółki z branży gier. Oprócz tego prowadzi także 

działalność uzupełniającą polegającą na wsparciu merytorycznym, technologicznym lub finansowym 

projektów podmiotów z branży gier komputerowych oraz VR, a także świadczeniu usług dla 

podmiotów zewnętrznych oraz tworzeniu zaplecza technologiczno-biznesowego dla projektów z 

branży. Pierwsza produkcja studia, gra Bee Simulator, została wydana w dniu 14 listopada 2019 r., 

jednocześnie na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch, w wersji pudełkowej i cyfrowej. 

Produkcje realizowane przez Spółkę skupione są wokół hasła: „gry z innej perspektywy”, z unikalną 

perspektywą głównego bohatera. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w dniu 20 czerwca 

2012 roku, a w drugiej połowie 2016 roku przyjęła nową strategię rozwoju, ukierunkowaną na 

produkcję gier. 

 

4.13 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji 

kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym 

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Emitent nie dokonywał istotnych inwestycji w środki 

trwałe, ani w wartości niematerialne i prawne, ani inwestycji zagranicznych. 

 

4.14 Ogólny opis planowanych działań i inwestycji Emitenta oraz planowany harmonogram ich 

realizacji po wprowadzeniu jego instrumentów do alternatywnego systemu obrotu – 

w przypadku Emitenta, który nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej 

działalności operacyjnej 

 

Nie dotyczy. Emitent osiąga regularne przychody z prowadzonej działalności. 
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4.15 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 

restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent nie jest podmiotem 

postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego. 

 

4.16 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub 

egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla 

działalności Emitenta 

 

W stosunku do Emitenta nie toczyły się i nie toczą się żadne postępowania ugodowe, arbitrażowe lub 

egzekucyjne. Emitentowi nie są znane żadne przesłanki pozwalające stwierdzić, iż w najbliższej 

przyszłości Spółka może stać się podmiotem postępowań przed organami rządowymi. 

 

4.17 Informacja 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 

 

Emitent nie jest i nie był w ciągu ostatnich 12 miesięcy podmiotem postępowań przed organami 

rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych. 

 

4.18 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 31 grudnia 2019 roku Emitent nie posiadał zobowiązań długoterminowych, natomiast 

posiadał zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 108.662,17 zł, na które w całości składały się 

zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu: 

▪ kredytów i pożyczek 76.207,00 zł, 

▪ dostaw i usług, w okresie wymagalności 3.061,08 zł, 

▪ podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 

12.796,59 zł, 

▪ inne 16.597,50 zł. 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Emitent nie posiadał zobowiązań długoterminowych, natomiast 

posiadał zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 146.471,50 zł, na które w całości składały się 

zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu: 

▪ kredytów i pożyczek 120.000 zł, 

▪ dostaw i usług, w okresie wymagalności do 12 miesięcy 20.092,62 zł, 

▪ podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 

5.114,98 zł, 

▪ wynagrodzeń 911,01 zł, 

▪ inne 352,89 zł. 

 



 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY BAKED GAMES S.A.  S t r o n a  | 140 

 

Na dzień 31 marca 2021 roku Emitent nie posiadał zobowiązań długoterminowych, natomiast 

posiadał zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 145.231,71 zł, na które w całości składały się 

zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu: 

▪ kredytów i pożyczek 120.000 zł, 

▪ dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy 6.464,05 zł, 

▪ podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 

8.047,63 zł, 

▪ wynagrodzeń 9.961,00 zł, 

▪ inne 759,03 zł. 

 

Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiada żadnych innych zobowiązań, które mogłyby 

istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta. 

 

4.19 Informacje 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 

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym nie 

wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia, które miałyby wpływ na wyniki z działalności 

gospodarczej. 

 

4.20 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 

 

Wykorzystując swoje kompetencje w zakresie tworzenia i rozwijania symulatorów, począwszy od III 

kwartału 2020 roku Emitent rozpoczął świadczenie usług na rzecz PlayWay S.A., która posiada 

autorskie prawa majątkowe do gry Car Mechanic Simulator 2018 Nintendo Switch. Emitent 

przygotował i realizuje prace mające na celu odbudowę zainteresowania grą ze strony użytkowników 

platformy Nintendo Switch i w efekcie zwiększenie sprzedaży tej gry. Celem jest uzyskanie 

przychodów ze sprzedaży przedmiotowej gry w wysokości ok 100 tys. zł miesięcznie. Zadaniem 

Emitenta była analiza sytuacji gry i jej potencjału sprzedażowego oraz przygotowanie i realizacja 

działań mających na celu zwiększenie sprzedaży gry. Zgodnie z postanowieniami umowy z PlayWay 

S.A., Emitent jest uprawniony do udziału w przychodach ze sprzedaży gry na platformie Nintendo 

Switch, przy czym przy spełnieniu się przyjętych założeń co do poziomu sprzedaży gry, przychody 

przysługujące z tego tytułu Emitentowi mogą mieć istotny udział w łącznych przychodach Emitenta. 

Zawarcie powyższej umowy z PlayWay S.A. nie oznacza w żadnym wypadku rozszerzenia przedmiotu 

działalności Emitenta. Jest to działanie o charakterze jednorazowym, pozwalające przy ograniczonych 

nakładach i przy wykorzystaniu posiadanych już kompetencji, na osiągniecie potencjalnie wysokich 

zysków. 

 

W ocenie Emitenta nie nastąpiły żadne inne niż opisane powyżej istotne zmiany w sytuacji 

gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta, a także brak innych istotnych informacji dla ich 

oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych. 
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4.21 Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta 

 

4.21.1 Zarząd Emitenta 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja 

od do 

Przemysław Bieniek Prezes Zarządu 07.07.2020 07.07.2025 

Krzysztof Wolski Wiceprezes Zarządu 07.07.2020 07.07.2025 

* mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki 

za 2025 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji 

 

Zgodnie z §13 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd Emitenta składa się z nie mniej niż 1 (jednego) członka, 

powoływanego na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Zgodnie z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek 

Handlowych Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje. 

Zgodnie z art. 369 §4 Kodeksu Spółek Handlowych mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z 

dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy 

pełnienia funkcji Członka Zarządu. Nadto, zgodnie z art. 369 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, mandat 

Członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu 

Zarządu. 

 

Członkowie Zarządu Emitenta są powoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może odwołać 

Członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem kadencji, jak również zawiesić w 

czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd. 

 

Ponieważ członków Zarządu Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania 

do składu Zarządu nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich 

członków Zarządu, działającego w ramach danej kadencji. 

 

Aktualnie działający Zarząd Emitenta to Zarząd pierwszej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 7 

lipca 2020 r., tj. z dniem rejestracji przez sąd przekształcenia formy prawnej Baked Games S.A. 

i zakończy się z dniem 7 lipca 2025 r. Mandat Członków Zarządu pierwszej kadencji wygaśnie 

najpóźniej z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdania finansowego 

Spółki za rok 2025. 

 

Aktualnie działający Zarząd Spółki jest dwuosobowy, a w jego skład wchodzi: 

1. Przemysław Bieniek – Prezes Zarządu 

2. Krzysztof Wolski - Wiceprezes Zarządu. 

 

Przemysław Jerzy Bieniek – Prezes Zarządu 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Imię i nazwisko: Przemysław Bieniek 

Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Projekt Manager  

Wspólna kadencja upływa z dniem: 7 lipca 2025 r. 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
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Wieloletnie doświadczenie w produkcji gier komputerowych oraz zarządzaniu zespołem. 

 

Edukacja: 

1. NLP Master -  Yans Cron Consulting Group 2003 grudzień 

2. NLP Praktyk - Yans Cron Consulting Group 2004 marzec 

3. Szkolenie na temat marketingu - Yans Cron Consulting Group 2004 kwiecień 

4. Szkolenie oparte na negocjacjach - Yans Cron Consulting Group 2004 kwiecień 

5. Zarządzanie zasobami ludzkimi - Yans Cron Consulting Group 2004 maj 

6. Zarządzanie projektami - Microsoft 2004 wrzesień 

7. Certyfikat Microsoft Solutions Framework Essentials 2007  

8. Dyplom – GeameDev School – 2012 rok  

9. Dyplom Ukończenia Kursu App Academy 2013 rok  

10. Certyfikat Uczestnictwa Praktyki Rynku 2014 rok 

11. VSA Trader Projekt Żółwia 2015 rok  

 

Doświadczenie zawodowe: 

1) Programista – Eureka System – 2000-2001 

2) Programista/Projekt Manager HOGA PL. S.A.  2001-2006 

3) Project Manager WASKO S.A. – 2006  

4) Wiceprezes Zarządu - Tejwa Sp. z.o.o 2007-2009  

5) Prezes Zarządu Tejwa Sp. z.o.o – 2009-20013 

6) Współwłaściciel Tenkai.pl Sp. C. 2006 – obecnie  

7) Prezes Zarządu Baked Games sp. z.o.o – 2015 - 2020   

8) Prezes Zarządu - Baked Games S.A – 2020 – obecnie  

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla Emitenta 

Przemysław Bieniek nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne 

znaczenie dla Emitenta. 

4) 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 

Przemysław Bieniek nie był wcześniej członkiem organów zarządzających lub nadzorczych oraz 

wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego.  

5) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, 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 na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach 

sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Przemysław Bieniek nie został skazany 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 nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 
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6) 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, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Przemysław Bieniek pełnił 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

7) informacja, 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 

Przemysław Bieniek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej oraz członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Przemysław Bieniek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Krzysztof Tomasz Wolski – Wiceprezes Zarządu 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Imię i nazwisko: Krzysztof Wolski 

Zajmowane stanowisko: Wiceprezes Zarządu 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Programista 

Wspólna kadencja upływa z dniem 7 lipca 2025 r. 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Wieloletnie doświadczenie w produkcji gier komputerowych oraz zarządzaniu zespołem. 

 

Edukacja: 

Politechnika Śląska – studia magisterskie na Wydziale Organizacji i Zarządzania / 2000-2005 

Zarządzanie projektami – Microsoft Solution Framework / 2006  

 

Doświadczenie zawodowe: 

1) Freelance Amiga Computer Studio 1998 

2) Freelance Software Wydawnictwo  2003-2004 

3) Programista HOGA PL. S.A. / WASKO S.A. – 2004-2006  

4) Wiceprezes Zarządu - Tejwa Sp. z.o.o 2008-2013  

5) Współwłaściciel Tenkai.pl Sp. C. 2006 – obecnie  

6) Członek Zarządu Baked Games sp. z o.o. 2015 – 2020   

7) Członek Zarządu - Baked Games S.A – 2020 – obecnie 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla Emitenta 

Krzysztof Wolski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie 

dla Emitenta. 
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4) 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 

Krzysztof Wolski nie był wcześniej członkiem organów zarządzających lub nadzorczych oraz 

wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego. 

5) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, 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 na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach 

sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Krzysztof Wolski nie został skazany 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 nie orzeczono sądowego zakazu 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

6) 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, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Krzysztof Wolski pełnił 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

7) informacja, 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 

Krzysztof Wolski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej oraz członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Krzysztof Woski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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4.21.2 Rada Nadzorcza Emitenta 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja 

od do 

Mirela Chudala Przewodniczący Rady Nadzorczej 7.07.2020 7.07.2025 

Grzegorz Czarnecki Członek Rady Nadzorczej 7.07.2020 7.07.2025 

Piotr Karbowski Członek Rady Nadzorczej 7.07.2020 7.07.2025 

Łukasz Grynasz Członek Rady Nadzorczej 7.07.2020 7.07.2025 

Marek Parzyński Członek Rady Nadzorczej 7.07.2020 7.07.2025 

* mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki 

za 2025 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji 

 

Zgodnie z §21 ust. 1 i 3 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków, 

powoływanych na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Zgodnie z §22 ust. 1 Członkowie Rady 

Nadzorczej powinni wybrać ze swojego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej i mogą wybrać ze 

swojego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. 

 

Zgodnie z art. 369 §4 w zw. z art. 386 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, mandat członka Rady 

Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, które zatwierdza 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.  

 

Nadto, zgodnie z art. 369 §5 w zw. z 386 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, mandat członka Rady 

Nadzorczej wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu 

Rady Nadzorczej. Ponadto zgodnie z §21 ust. 4 Statutu Emitenta w miejsce członka Rady Nadzorczej 

ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może 

dokooptować członka Rady Nadzorczej. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 2/5 

(dwie piąte), zaokrąglając w górę, liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady 

Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat 

dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne 

Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia 

dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorcze wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego 

Zgromadzenia na którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia 

dokooptowanego członka.  

 

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta są powoływani przez Walne Zgromadzenie. Walne 

Zgromadzenie może odwołać Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji. 

 

Ponieważ członków Rady Nadzorczej Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data 

powołania do składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna 

dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, działającej w ramach danej kadencji. 

 

Aktualnie działająca Rada Nadzorcza Emitenta, jest to Rada Nadzorcza pierwszej kadencji. Rozpoczęła 

się ona z dniem 7 lipca 2020 r., tj. z dniem rejestracji przez sąd przekształcenia formy prawnej w Baked 

Games S.A. i zakończy się z dniem 7 lipca 2025 r. Mandat członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji 

wygaśnie najpóźniej z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 
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Aktualna Rada Nadzorcza jest pięcioosobowa, a w jej skład obecnie wchodzą następujące osoby: 

1. Mirela Chudala  – Przewodniczący Rady Nadzorczej – od 7 lipca 2020 r., 

2. Grzegorz Czarnecki  – Członek Rady Nadzorczej – od 7 lipca 2020 r. 

3. Piotr Karbowski  – Członek Rady Nadzorczej – od 7 lipca 2020 r. 

4. Łukasz Grynasz  – Członek Rady Nadzorczej – od 7 lipca 2020 r. 

5. Marek Parzyński  – Członek Rady Nadzorczej – od 7 lipca 2020 r. 

 

Mirela Chudala – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Imię i nazwisko: Mirela Chudala 

Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

Wspólna kadencja upływa z dniem 7 lipca 2025 r. 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

WYKSZTAŁCENIE: 

2009-2015 – Uniwersytet Opolski – Studia Magisterskie na kierunku Politologia  

 

SZKOLENIA: 

• Szkolenie startup – jak rozpocząć swój biznes  

• Jak social media wpływają na rozwój Twojego biznesu  

• Startup Academy  

• Certyfikat „Sales Hacking Day 2017”   

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

07.2020 – obecnie Tenkai.pl Sp.C. – Business Manager   

07.2020 – obecnie Baked Games S.A. – Przewodnicząca Rady Nadzorczej  

 

01.2013 – 06.2020 – Tenkai.pl Sp.C. - PR Manager   

04.2015 – 06.2020 – Baked Games Sp. z.o.o – Business Manager  

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla Emitenta 

Mirela Chudala nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie 

dla Emitenta.  

4) 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 

Mirela Chudala nie była wcześniej członkiem organów zarządzających lub nadzorczych oraz 

wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego. 

5) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, 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 na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach 
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sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Mirela Chudala nie została skazana 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 nie orzeczono wobec niej sądowego 

zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego. 

6) 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, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Mirela Chudala pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

7) informacja, 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 

Mirela Chudala nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej oraz członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Mirela Chudala nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Imię i nazwisko: Grzegorz Czarnecki 

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

Wspólna kadencja upływa z dniem 7 lipca 2025 r. 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

WYKSZTAŁCENIE: 

Grzegorz Czarnecki posiada wykształcenie wyższe. W 1988 roku ukończył dzienne pięcioletnie 

studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Wydziale 

Ekonomiczno-Rolniczym, na kierunku Ekonomia.  

                                  

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:  

2018 – obecnie Gaming Factory S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  

2018 – obecnie Stolen Labs S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 2018 – obecnie Moonlit S.A. – Członek 

Rady Nadzorczej;  

2018 – obecnie UF Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  

2018 – obecnie Pixel Flipper S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  

2018 – obecnie Console Labs S.A – Członek Rady Nadzorczej;  
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2017 – obecnie Ultimate Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  

2017 – obecnie Black Mirror Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;  

2017 – obecnie Duality S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  

2017– 2018 Creativeforge Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  

2019 - obecnie Creativeforge Games S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;  

2017 – 2018 Art Games Studio S.A. (poprzednio Big Flat Potato S.A.) – Członek Rady Nadzorczej;  

2015 – obecnie PlayWay S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  

2006 – obecnie Grzegorz Czarnecki Taniegry.pl – własna działalność gospodarcza;  

1999– 2005 Lyreco S.A. – Senior Sales Executive. 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla Emitenta 

Grzegorz Czarnecki nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne 

znaczenie dla Emitenta. 

4) 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 

2020 – obecnie Pentacle – Członek Rady Nadzorczej; 

2020 – obecnie Degeneral – Członek Rady Nadzorczej; 

2020 – obecnie Atomic Jelly – Członek Rady Nadzorczej; 

2020 – obecnie Woodland Games – Członek Rady Nadzorczej; 

2020 – obecnie Baked Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2020 – obecnie Demolish Games – Członek Rady Nadzorczej; 

2020 – obecnie Madnetic Games – Członek Rady Nadzorczej; 

2020 – obecnie Soro Games – Członek Rady Nadzorczej; 

2020 – obecnie Game Crafters Studio S.A. – Członek Rady Nadzorczej ; 

2020 – obecnie Dreamway Games – Członek Rady Nadzorczej; 

2019 – obecnie Freemind – Członek Rady Nadzorczej; 

2019 – obecnie CircleGames – Członek Rady Nadzorczej; 

2019 – obecnie Art Games Studio – Członek Rady Nadzorczej; 

2019 – obecnie Detalion Games – Członek Rady Nadzorczej; 

2019 – obecnie Creativeforge Games – Członek Rady Nadzorczej; 

2019 – obecnie Polyslash – Członek Rady Nadzorczej; 

2019 – obecnie Ancient Games – Członek Rady Nadzorczej; 

2019 - obecnie Creativeforge Games S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

2018 – obecnie Gaming Factory S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  

2018 – obecnie Stolen Labs S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  

2018 – obecnie Stereo Games – Członek Rady Nadzorczej 

2018 – obecnie Moonlit S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  

2018 – obecnie UF Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  

2018 – obecnie Pixel Flipper S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  

2018 – obecnie Console Labs S.A – Członek Rady Nadzorczej;  

2018 – obecnie Duality S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  

2018– 2018 Creativeforge Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  

2017 – obecnie Ultimate Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  

2017 – obecnie Black Mirror Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;  

2017 – 2018 Art Games Studio S.A. (poprzednio Big Flat Potato S.A.) – Członek Rady Nadzorczej; 

2016 – obecnie PlayWay S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 
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Wspólnik (nadal): Black Mirror sp. z o.o. 

5) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, 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 na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach 

sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Grzegorz Czarnecki nie został skazany 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 nie orzeczono wobec niego 

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego. 

6) 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, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Grzegorz Czarnecki pełnił 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

7) informacja, 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 

Grzegorz Czarnecki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej oraz członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Grzegorz Czarnecki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

Piotr Karbowski – Członek Rady Nadzorczej 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Imię i nazwisko: Piotr Karbowski 

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

Wspólna kadencja upływa z dniem 7 lipca 2025 r. 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

WYKSZTAŁCENIE : 

2007-2008 – Polsko – Japońska Akademia Technik komputerowych w Warszawie 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

2008                    Media4mat Sp. z o.o  - Specjalist Publicity  

2008 – 2012       Game idea Center – Project Owner 
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2012 – 2019       PlayWay – Game Consultant 

2018 – 2019       PlayWay Estonia OU – CEO  

2018 – 2019       CreativeForge Games – Strategy Games 

2018 – obecnie. PixelFlipper S.A – Supervisory Board  

2018 – obecnie. Ragged games – Supervisory Board  

2019 – obecnie. CreativeForge games – CEO  

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla Emitenta 

Piotr Karbowski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie 

dla Emitenta. 

4) 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 

2020 – obecnie Baked Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

• 2020 – obecnie Dreamway Games - Członek Rady Nadzorczej 

• 2020 – obecnie Game Crafters Studio S.A. - Członek Rady Nadzorczej 

• 2020 – obecnie Soro Games - Członek Rady Nadzorczej 

• 2020 – obecnie Madnetic Games - Członek Rady Nadzorczej 

• 2020 – obecnie Demolish Games - Członek Rady Nadzorczej 

• 2020 – obecnie Woodland Games - Członek Rady Nadzorczej 

• 2020 – obecnie Atomic Jelly - Członek Rady Nadzorczej 

• 2020 – obecnie Detalion Games - Członek Rady Nadzorczej 

• 2020 – obecnie Big Cheese Studio - Członek Rady Nadzorczej  

• 2020 – obecnie Play2Chill - Członek Rady Nadzorczej  

• 2020 – obecnie Pentacle - Członek Rady Nadzorczej 

2019 – obecnie RockGame - Członek Rady Nadzorczej 

2019 – obecnie Games Operators - Członek Rady Nadzorczej 

2019 – obecnie CreativeForge Games - Prezes Zarządu  

• 2018 – obecnie Console Labs S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

• 2018 – obecnie Ragged Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

• 2018 – obecnie Stereo Games - Członek Rady Nadzorczej 

5) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, 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 na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach 

sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Piotr Karbowski nie został skazany 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 nie orzeczono wobec niego sądowego 

zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego. 
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6) 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, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Piotr Karbowski pełnił 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

7) informacja, 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 

Piotr Karbowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej oraz członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Piotr Karbowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

Łukasz Grynasz – Członek Rady Nadzorczej 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Imię i nazwisko: Łukasz Grynasz 

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

Wspólna kadencja upływa z dniem 7 lipca 2025 r. 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

WYKSZTAŁCENIE: 

2003-2008 – Master’s degree, Computer Science - Politechnika Białostocka  

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

2013– 2016        Fusion Logic – Owner 

2014 – 2017       Pramerica - Team Leader  

2016 – 2017       Pramerica Zycie TUiR S.A. – Manger IT  

2019 – 2020       TitanGamez Sp. z o.o – CEO  

2019 – obecnie. Ancient Games S.A. – Supervisory Board  

2017 – obecnie. BlockX – Owner of the Company  

2020 – obecnie. RockGame S.A. – CEO  

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla Emitenta 

Łukasz Grynasz nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie 

dla Emitenta. 

4) 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 
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03.2020 – obecnie. RockGame S.A. – CEO  

07.2020 – obecnie Baked Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej  

2019 – 2020       TitanGamez Sp. z o.o – CEO  

11.2019 – obecnie. Ancient Games S.A. – Supervisory Board  

2017 – obecnie. BlockX – Owner of the Company  

5) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, 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 na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach 

sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Łukasz Grynasz nie został skazany 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 nie orzeczono wobec niego sądowego 

zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego. 

6) 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, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Łukasz Grynasz pełnił 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

7) informacja, 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 

Łukasz Grynasz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej oraz członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Łukasz Grynasz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

Marek Parzyński – Członek Rady Nadzorczej 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Imię i nazwisko: Marek Parzyński 

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

Wspólna kadencja wygasa z dniem 7 lipca 2025 r. 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

WYKSZTAŁCENIE: 
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2018 r. – obecnie. - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Studia Doktoranckie, Katedra Praw a 

Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw 

1996 – 12.2001 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Studia Magisterskie 

Kierunek: Finanse i Bankowość, ukończone z wynikiem bardzo dobrym 

1999 – 10.2001 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Ścieżka Zarządzania Jakością, ukończona 

z wynikiem bardzo dobrym 

1996 – 06.2001 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Studia Magisterskie 

Kierunek: Zarządzanie i Marketing, ukończone z wynikiem bardzo dobrym 

1992 – 1996 - XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Warszawie Profil 

matematyczno – fizyczny 

 

KURSY I SZKOLENIA: 

- szkolenia z zakresu negocjacji, technik sprzedaży, zarządzanie sprzedażą i budowania marki  

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH: 

- j. angielski – na poziomie zaawansowanym (Certificate in Advanced English – Uniwersytet 

Cambridge), 

- j. niemiecki – obecnie na poziomie podstawowym (ukończony w Instytucie Goethego w Warszawie 

kurs Wirtschaftsdeutsch – 2000 r.)  

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla Emitenta 

Marek Parzyński nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie 

dla Emitenta. 

4) 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 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  

02.2020 – obecnie   PWAY Sp.z o.o., Współwłaściciel, Prezes Zarządu 

02.2020 – obecnie Pway – Prezes Zarządu 

05.2020 – obecnie Delphine Group – Członek Rady Nadzorczej 

06.2020 – obecnie Ultimate Games – Członek Rady Nadzorczej 

07.2020 – obecnie Baked Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej  

08.2020 – obecnie Rockgame  – Członek Rady Nadzorczej  

09.2020 – obecnie Dreamway Games – Członek Rady Nadzorczej  

09.2020 – obecnie Game Crafters Studio S.A. Games – Członek Rady Nadzorczej  

09.2020 – obecnie Soro Games – Członek Rady Nadzorczej  

 

11.2018 – obecnie   Games Incubator Sp.z o.o., Współwłaściciel, Prezes Zarządu 

12.2018 – obecnie   BC&Law Ltd., Współwłaściciel, Prezes Zarządu 

11.2018 – obecnie   Kijewski i Graś Kancelaria Prawna; Partner, Założyciel Działu Nowych 

Technologii 

03.2019 – obecnie   BC FUND Marek Parzyński; Właściciel 

01.2020 – obecnie   Nowe Technologie Informatyczne Sp.z o.o., Współwłaściciel 

02.2018 – obecnie    PlayWay S.A.; konsultant i współtwórca idei gier; zarządzający PlayWay School 

09.2019 – obecnie    GK Capital S.A.; członek Rady Nadzorczej 

12.2019 – obecnie    Gaming Factory S.A.; członek Rady Nadzorczej 
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11.2019 – obecnie    Ancient Games S.A.; członek Rady Nadzorczej 

05.2019 – obecnie     Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii; współtwórca, a od 02.2019     

Członek Zarządu 

01.2019 – obecnie     Ministerstwo Cyfryzacji; członek Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych 

i Blockchain 

02.2016 – 11.2018     ANWIM S.A., Dyrektor ds. Projektów i Zakupów 

02.2006 – 01.2016     ANWIM S.A., Kierownik ds. Rozwoju Rynku 

 03.2004 – 01.2006    ANWIM S.A., Specjalista ds. sprzedaży 

5) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, 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 na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach 

sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Marek Parzyński nie został skazany 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 nie orzeczono wobec niego sądowego 

zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego. 

6) 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, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Marek Parzyński pełnił 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

7) informacja, 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 

Marek Parzyński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej oraz członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Marek Parzyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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4.22. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co 

najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, 

przedstawiać się będzie następująco: 

 

Akcjonariusz Seria 

akcji 

Liczba 

akcji 

Liczba 

głosów 

Udział  

w kapitale 

zakładowym 

(w proc.) 

Udział  

w ogólnej 

liczbie 

głosów 

(w proc.) 

PlayWay S.A. A 665.000 665.000 26,73 26,73 

Pozostali A, B 656.850 656.850 26,40 26,40 

Przemysław Bieniek A 500.000 500.000 20,10 20,10 

Krzysztof Wolski  A 500.000 500.000 20,10 20,10 

Gustford Holdings Ltd. A 166.000 166.000 6,67 6,67 

Suma 2.487.850 2.487.850 100 100 

 

 
 

Przemysław 
Bieniek; 20,10%

Krzysztof Wolski; 
20,10%

PlayWay S.A. z/s w 
Warszawie; 

26,73%

Gustford Holdings 
Limited; 6,67%

Pozostali; 26,40%
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4.22.2 Umowy czasowego ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up 

 

Pomiędzy akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą zostały zawarte następujące umowy 

ograniczające zbycie akcji (lock-up). 

 

l.p. Imię i nazwisko / Firma  
Liczba 

posiadanych akcji   

Liczba akcji  

objętych  

umową lock-up 

Jednostkowa cena 

nabycia akcji 

(w PLN) 

1. PlayWay S.A. 665.000 665.000 0,10 

2. Przemysław Bieniek 500.000 500.000 0,10 

3. Krzysztof Wolski 500.000 500.000 0,10 

Razem 1.665.000 1.665.000  

 

Powyższe oznacza, że umowami lock-up objęte są łącznie 1.665.000 akcje, co stanowi 66,93 proc. 

wszystkich akcji Emitenta i taki sam procent spośród akcji wprowadzanych do obrotu na rynku 

NewConnect. 

 

Wszystkie opisane powyżej umowy lock-up: 

1) zostały zawarte z Autoryzowanym Doradcą; 

2) zawierają zobowiązanie akcjonariusza względem Autoryzowanego Doradcy do niedokonywania 

jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających, których przedmiotem są Akcje 

w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia przypadającego 1 (jeden) rok po dniu pierwszego 

notowania Akcji na rynku NewConnect; 

3) przewidują - na wypadek naruszenia zobowiązania - obowiązek zapłacenia przez akcjonariusza 

Autoryzowanemu Doradcy kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość iloczynu 

kwoty 18,40 zł (osiemnaście złotych czterdzieści groszy) i liczby akcji będących przedmiotem 

czynności stanowiącej dane naruszenie. 

 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, nie zostały zawarte inne, niż opisane powyżej, umowy 

ograniczające zbycie akcji (lock-up). 

 

  



 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY BAKED GAMES S.A.  S t r o n a  | 157 

 

5 Sprawozdania finansowe 

 

5.1 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2020, zbadanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

zawodowymi 

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki 

Baked Games S.A. za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2020 r.  

 



 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY BAKED GAMES S.A.  S t r o n a  | 158 
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DOKUMENT INFORMACYJNY BAKED GAMES S.A.  S t r o n a  | 160 
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5.2 Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2020, sporządzone zgodnie  

z przepisami obowiązującymi Emitenta 
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5.3 Skrócone sprawozdanie finansowe za  1 kwartał 2021 r.  
 

BAKED GAMES S.A. 31.03.2021 31.03.2020 

Bilans 

A. Aktywa trwałe 587,10  0,00  

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00  0,00  

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych     

2. Wartość firmy     

3. Inne wartości niematerialne i prawne     

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne     

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00  0,00  

1. Wartość firmy - jednostki zależne     

2. Wartość firmy - jednostki współzależne     

3. Wartość firmy - jednostki stowarzyszone     

III. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00  0,00  

1. Środki trwałe 0,00  0,00  

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)     

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej     

c) urządzenia techniczne i maszyny     

d) środki transportu     

e) inne środki trwałe     

2. Środki trwałe w budowie     

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie     

IV. Należności długoterminowe 0,00  0,00  

1. Od jednostek powiązanych     

2. 
Od pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale 

    

3. Od pozostałych jednostek     

V. Inwestycje długoterminowe 0,00  0,00  

1. Nieruchomości     

2. Wartości niematerialne i prawne     

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00  0,00  

a) 
w j zal i nie będ sp han j wsp nie wyc met kons peł lub 
pr 

0,00  0,00  

- udziały lub akcje     

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki     

- inne długoterminowe aktywa finansowe     

b) 
w pozostałych jednostkach, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale 

0,00  0,00  

- udziały lub akcje     

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki     

- inne długoterminowe aktywa finansowe     

c) w pozostałych jednostkach 0,00  0,00  

- udziały lub akcje     

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki     

- inne długoterminowe aktywa finansowe     

4. Inne inwestycje długoterminowe     

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 587,10  0,00  
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1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 587,10    

B. Aktywa obrotowe 2 732 168,17  1 879 459,62  

I. Zapasy 1 526 809,25  878 991,21  

1. Materiały     

2. Półprodukty i produkty w toku 1 526 809,25  878 991,21  

3. Produkty gotowe     

4. Towary     

5. Zaliczki na dostawy     

II. Należności krótkoterminowe 129 513,53  30 598,62  

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00  0,00  

a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00  0,00  

- do 12 miesięcy     

- powyżej 12 miesięcy     

b) pożyczki     

c) inne     

2. 
Należności od jednostek w j zal, współzal i stowarz 
wycen metodą praw włas 

0,00  0,00  

a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00  0,00  

- do 12 miesięcy     

- powyżej 12 miesięcy     

b) pożyczki     

c) inne     

2. Należności od pozostałych jednostek 129 513,53  30 598,62  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 89 126,76  4 471,05  

- do 12 miesięcy 89 126,76  4 471,05  

- powyżej 12 miesięcy     

b) 
z tyt pod, dot, ceł, ubezp społ i zdr oraz innych 
świadczeń      

39 361,26  25 939,00  

d) CIT     

e) inne 1 025,51  188,57  

f) dochodzone na drodze sądowej     

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 070 375,91  969 535,22  

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 070 375,91  969 535,22  

a) w j zal i nie będ sp handl jedn współzal 0,00  0,00  

- udziały lub akcje     

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki     

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

b) w j stowarz i będących sp handl j współzależnych 0,00  0,00  

- udziały lub akcje     

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki     

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

c) w pozostałych jednostkach 0,00  0,00  

- udziały lub akcje     

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki     

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 070 375,91  969 535,22  

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 070 375,91  969 535,22  

- inne środki pieniężne     

- inne aktywa pieniężne     

2. Inne inwestycje krótkoterminowe     

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 469,48  334,57  
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C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy   450 000,00  

Aktywa razem 2 732 755,27  2 329 459,62  

Pasywa     

A. Kapitał (fundusz) własny 2 587 523,56  1 845 209,61  

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 248 785,00  211 200,00  

II. 
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 
ujemna) 

    

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)     

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 717 855,00  2 061 800,00  

V. Kapitał (fundusz) zapasowy - program motywacyjny     

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe   34 000,00  

VII. Różnice kursowe z przeliczenia     

VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -433 055,17  -103 892,77  

IX. Zysk (strata) netto 53 938,73  -357 897,62  

X. 

 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot (wielk 
ujemna) 
 

    

B. Kapitał mniejszości     

C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządk 0,00  0,00  

I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne     

II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne     

III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone     

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 145 231,71  484 250,01  

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00  0,00  

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00  0,00  

- długoterminowa     

- krótkoterminowa     

3. Pozostałe rezerwy 0,00  0,00  

- długoterminowe     

- krótkoterminowe     

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00  0,00  

1. Wobec jednostek powiązanych     

2. 
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale 

    

3. Wobec pozostałych jednostek 0,00  0,00  

a) kredyty i pożyczki     

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

c) zobowiązania finansowe - leasing     

d) inne zobowiązania finansowe     

e) inne      

III. Zobowiązania krótkoterminowe 145 231,71  484 250,01  

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00  0,00  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00  0,00  

- do 12 miesięcy     

- powyżej 12 miesięcy     

b) pożyczki     

c) inne     

2. 
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

0,00  0,00  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00  0,00  

- do 12 miesięcy     

- powyżej 12 miesięcy     

b) pożyczki     
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c) inne     

3. Wobec pozostałych jednostek 145 231,71  484 250,01  

a) kredyty i pożyczki 120 000,00    

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

c) zobowiązania finansowe - leasing     

d) inne zobowiązania finansowe     

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 464,05  4 013,49  

- do 12 miesięcy 6 464,05  4 013,49  

- powyżej 12 miesięcy     

e) zaliczki otrzymane na dostawy     

f) zobowiązania wekslowe     

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 8 047,63  12 638,02  

h) CIT     

i) z tytułu wynagrodzeń 9 961,00    

j) inne 759,03  467 598,50  

4. Fundusze specjalne     

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00  

1. Ujemna wartość firmy     

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00  

- długoterminowe     

- krótkoterminowe     

Pasywa razem 2 732 755,27  2 329 459,62  

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
1.01.2021 - 
31.03.2021 

1.01.2020 - 
31.03.2020 

A. Przychody netto ze sprzed prod, tow i mat, w tym: 345 753,63  130 543,18  

- od jednostek powiązanych     

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 115 161,61  13 454,99  

II. Zmiana stanu produktów  230 592,02  117 088,19  

III. 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki 

    

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów     

B. Koszty działalności operacyjnej 291 127,71  489 365,15  

I. Amortyzacja 0,00    

II.  Zużycie materiałów i energii 2 893,92  2 314,24  

III. Usługi obce 159 062,47  369 080,87  

IV. Podatki i opłaty 936,95  317,00  

V. Wynagrodzenia 108 883,45  98 451,34  

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 13 717,98  16 583,86  

VII.  Pozostałe koszty rodzajowe 5 632,94  2 617,84  

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00    

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 54 625,92  -358 821,97  

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,66  1 080,02  

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     

II. Dotacje     

III. Inne przychody operacyjne 0,66  1 080,02  

E. Pozostałe koszty operacyjne 22,05  0,56  

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych     

III. Inne koszty operacyjne 22,05  0,56  

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 54 604,53  -357 742,51  

G. Przychody finansowe 0,00  0,00  
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I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:     

- od jednostek powiązanych     

II. Odsetki, w tym:     

- od jednostek powiązanych     

III. Zysk ze zbycia inwestycji     

IV. Aktualizacja wartości inwestycji      

V. Inne     

H. Koszty finansowe 665,80  155,11  

I. Odsetki, w tym:   112,46  

- dla jednostek powiązanych     

II. Strata ze zbycia inwestycji     

III. Aktualizacja wartości inwestycji     

IV.  Inne 665,80  42,65  

I. Zysk (str) na sprz cał lub części udz j podporz     

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K±L) 53 938,73  -357 897,62  

K. Odpis wartości firmy 0,00  0,00  

I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne     

II. Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone     

L. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00  0,00  

I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne     

II. 
Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki 
stowarzyszone 

    

M. Zysk (strata) brutto (M±N-O+P) 53 938,73  -357 897,62  

N. Podatek dochodowy 0,00  0,00  

I. Część bieżąca     

II. Część odroczona     

O. Poz obow zmniej zysku (zwiększ straty)     

P. Zysk (str) z udz w j podporz wyc met praw włas     

Q. Zyski (straty) mniejszości     

R. Zysk (strata) netto (Q-R-S±T±U) 53 938,73  -357 897,62  

Rachunek przepływów pieniężnych 

A. Przepływy środ pien z działalności operacyjnej     

I. Zysk (strata) brutto 53 938,73  -357 897,62  

II. Korekty razem -172 677,20  324 029,64  

1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych     

2. 
Zysk (str) z udz (akcji) w jedn stow i będ sp han jedn 
wsp 

    

3. Odpisy z tytułu utraty wartości wartości firmy     

4. Amortyzacja środków trwałych     

5. Amortyzacja wnip     

6. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych     

7. Odpisy aktualizujące wartość wnip     

8. Odsetki uzyskane     

9. Odsetki zapłacone   112,46  

10. Dywidendy otrzymane     

11. 
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (środki 
trwałe) 

    

12. Zwrócony CIT     

13. Zapłacony CIT     

IIa. Środki pien. z działal. operac. przed zm. kap. obrot. 53 938,73  -357 785,16  

14. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych     

15. Zmiana stanu rezerw -9 000,00    

16. Zmiana stanu zapasów -208 274,94  -117 088,19  

17. Zmiana stanu należności  43 809,25  -10 715,44  
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18. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm, z wyj poż i kred -1 239,79  451 794,84  

19. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 028,28  132,97  

20. Inne korekty z działalności operacyjnej   -207,00  

III. Przepływy pieniężne netto z działal operac (I±II) -118 738,47  -33 867,98  

B. Przepływy środków pieniężnych z działal inwest     

I. Wpływy 0,00  0,00  

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych     

2. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych     

3. Zbycie inwes w nieruch oraz wartości niemat i prawne     

4. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00  0,00  

a) w jednostkach powiązanych     

b) 
w pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

    

c) w pozostałych jednostkach 0,00  0,00  

- zbycie aktywów finansowych     

- dywidendy i udziały w zyskach     

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych     

- odsetki     

- inne wpływy z aktywów finansowych     

5. Inne wpływy inwestycyjne     

II. Wydatki 0,00  0,00  

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych     

2. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych     

3. Inwestycje w nieruch oraz wartości niemat i prawne     

4. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00  0,00  

a)  w jednostkach powiązanych     

b) 
w pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

    

c) w pozostałych jednostkach 0,00  0,00  

- nabycie aktywów finansowych     

- udzielone pożyczki długoterminowe     

5. Dywid i inne udziały w zys wypł udział (akcj) mniej     

6. Inne wydatki inwestycyjne     

III. Przepływy pieniężne netto z dział inwest (I-II) 0,00  0,00  

C. Przepływy środków pieniężnych z dział fin     

I. Wpływy 0,00  0,00  

1. 
Wpł net z wyd udz (em ak) i in inst kapit oraz dop do 
kapit 

    

2. Kredyty i pożyczki     

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych     

4. Inne wpływy finansowe     

II. Wydatki 0,00  76 112,46  

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych     

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli     

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właśc, wyd z tytułu podz zys     

4. Spłaty kredytów i pożyczek   76 000,00  

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych     

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych     

7. 
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

    

8. Odsetki   112,46  

9. Inne wydatki finansowe     
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III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-
II) 

0,00  -76 112,46  

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -118 738,47  -109 980,44  

E. Bilansowa zmiana stanu śr pien, w tym:     

- zmiana stanu śr pien z tytułu różnic kursowych     

F. Środki pieniężne na początek okresu    1 189 114,38  1 079 515,66  

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1 070 375,91  969 535,22  

- o ograniczonej możliwości dysponowania     

 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 533 584,83  2 203 107,23  

- korekty błędów      

I.a. Kap (fun) własny na pocz okresu (BO), po korektach 2 533 584,83  2 203 107,23  

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 245 200,00  211 200,00  

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 3 585,00  0,00  

a) zwiększenie (z tytułu) 3 585,00  0,00  

- wydania udziałów (emisji akcji) 3 585,00    

-       

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00  0,00  

- umorzenia udziałów (akcji)      

-       

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 248 785,00  211 200,00  

2. Należne wpłaty na kapitał podst na początek okresu     

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00  0,00  

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00  0,00  

- należne wpłaty na poczet podwyższ kapit zakładowego     

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00  0,00  

- wpłata na poczet podwyższ kapit zakładowego     

2.2. 
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 
okresu 

0,00  0,00  

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu     

a) zwiększenie      

b) zmniejszenie      

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00  0,00  

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na  początek okresu 2 717 855,00  2 061 800,00  

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00  0,00  

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00  0,00  

- środki z emisji akcji     

- z podziału zysku (ustawowo)     

- 
z podziału zysku (ponad wymaganą ustaw min 
wartość) 

    

- - program motywacyjny     

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00  0,00  

- pokrycia straty     

-       

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2 717 855,00  2 061 800,00  

5. Kapitał (fundusz) z aktual wyceny na początek okresu     

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00  0,00  

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00  0,00  
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-       

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00  0,00  

-       

-       

5.2. 
Kapitał ( fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec 
okresu 

0,00  0,00  

6. Pozostałe kap (fun) rez na początek okresu 3 585,00  34 000,00  

6.1. 
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 
rezerwowych 

-3 585,00  0,00  

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00  0,00  

- podział wyniku roku poprzedniego   0,00  

b) zmniejszenie (z tytułu) 3 585,00  0,00  

- --- 3 585,00    

6.2. Pozostałe kap (fun) rez na koniec okresu  0,00  34 000,00  

7. Różnice kursowe z przeliczenia     

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -103 892,77  -85 358,85  

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu     

- korekty błędów      

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00  0,00  

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00  0,00  

- podziału zysku z lat ubiegłych     

-       

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00  0,00  

- podziału zysku z lat ubiegłych - kapitał zapasowy     

- podziału zysku z lat ubiegłych - kapitał rezerwowy     

- wypłata dywidendy     

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00  0,00  

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -103 892,77  -85 358,85  

- korekty błędów      

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -103 892,77  -85 358,85  

a) zwiększenie (z tytułu) -329 162,40  -18 533,92  

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -329 162,40  -18 533,92  

-       

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00  0,00  

-       

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -433 055,17  -103 892,77  

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -433 055,17  -103 892,77  

9. Wynik netto 53 938,73  -357 897,62  

a) zysk netto 53 938,73    

b) strata netto   -357 897,62  

c) odpisy z zysku     

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 587 523,56  1 845 209,61  

III. Kap (fun) wł, po uwzgl propon podz zys (pokr str) 2 587 523,56  1 845 209,61  
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Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach 
stosowanych zasad (polityki) rachunkowości  
 

Sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. oraz dane 

porównawcze za okres od 1 stycznia 2020  r. do 31 marca 2020 r. zostało sporządzone w oparciu  

o zasady rachunkowości wynikające z przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku  

o Rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz.217 z późniejszymi zmianami), 

 

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 1 kwartał 2021 roku przyjęto metody i zasady 

rachunkowości zgodne z polityką rachunkowości obowiązującą w Spółce, które miały zastosowanie 

do ostatniego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020. 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania działalności. 

 

Sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. oraz dane 

porównawcze za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. nie było weryfikowane przez biegłego 

rewidenta.  

 

Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność 

Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w I kwartale 2021 roku 

 

W I kwartale 2021 roku działalność Emitent skupiała się na pracach nad grą Prison Simulator, która 

zostanie wydana w III kwartale roku 2021. Znalazło to odzwierciedlenie w pozycji Półprodukty i 

produkty w toku bilansu oraz w pozycji Zmiana stanu produktów rachunku zysków i strat, w której 

ujęte są nakłady poniesione przez Emitenta na gry w produkcji. W szczególności, pozycja Półprodukty 

i produkty w toku bilansu wzrosła na koniec marca 2021 roku do kwoty 1.526.809,25 zł. Zgodnie z 

planami Emitenta gra Prison Simulator zostanie wydana w III kwartale 2021 roku (patrz pkt 4.12.6.), 

przy czym większość nakładów na tą grę została już poniesiona, a do jej skończenia, według szacunków 

Emitenta potrzeba jeszcze finansowania na łącznym poziomie ok. 150 tys. zł (patrz pkt 4.12.2.4.). 

 

Na bieżące przychody Emitent kluczowy wpływ miała natomiast realizacja umowy z PlayWay S.A., 

dotyczącej gry Car Mechanic Simulator 2018 Nintendo Switch, opisanej w pkt 4.20. W I kwartale 2021 

roku przychody z tego tytułu wyniosły ponad 112 tys. zł. 

 

  

file:///C:/Users/barto/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DUF33GO0/Baked%20Games%20-%20Dokument%20Informacyjny%20-%20opis%20działalności%20-%2010.2020.docx%23_Gry_Spółki_w
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6 Załączniki 

 

6.1 Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta 

 

 

 



 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY BAKED GAMES S.A.  S t r o n a  | 194 

 

 



 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY BAKED GAMES S.A.  S t r o n a  | 195 

 

 



 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY BAKED GAMES S.A.  S t r o n a  | 196 

 

 



 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY BAKED GAMES S.A.  S t r o n a  | 197 

 

 



 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY BAKED GAMES S.A.  S t r o n a  | 198 

 

 



 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY BAKED GAMES S.A.  S t r o n a  | 199 

 

6.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgro- 
madzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd 
 

6.2.1 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 

 

S T A T U T 

BAKED GAMES   

S P Ó Ł K A  A K C Y J N A 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą  

„Baked Games spółka akcyjna”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2. 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Baked Games sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi, wpisanej do 

Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000547567. ------------------------------  

§ 3. 

Siedzibą Spółki jest Czeladź. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 4. 

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. --------------  

§ 5. 

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i 

wszelkie inne jednostki organizacyjne. ----------------------------------------------------------------------------------  

2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych 

powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, 

Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych. ----------------  

 

II.  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 

§ 6. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: ----------------------------  

1) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),----------------------------------------------------------------  

2) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z), ----------------------------------  

3) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z), -----------------------  

4) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),  

5) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi (59.12.Z), ------------------------------------------------------------------------------------------  

6) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z),

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7) Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z), --------------------------------------------------------  

8) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), -----------------------------------------------------  

9) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z), -------------------------------  

10) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), -------------------  

11) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 

(62.09.Z),-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 

(63.11.Z),-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13) Działalność portali internetowych (63.12.Z), ----------------------------------------------------------------  

14) Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z),---------------------------------------------------------------  

15) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(63.99.Z),-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), ---------------------------------------  

17) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), --------------  

18) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z), ----------------------------------------------------  

19) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z), -----------------------------------  

20) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 

(70.10.Z),-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

21) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z), -----------------------------------  

22) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

23) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z), -----------------------------------------------------------------  

24) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A), -----  

25) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B), -----  

26) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 

(73.12.C), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

27) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D), 

28) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), -----------------------------------------------------------------  

29) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z), ------------------------------------  

30) Działalność fotograficzna (74.20.Z), ---------------------------------------------------------------------------  

31) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z), -----------------------------------------------------------  

32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(74.90.Z),-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

33) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 

prawem autorskim (77.40.Z), -----------------------------------------------------------------------------------  

34) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), -------------------------  

35) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z). ----------------------------------------------  

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, 

wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale 

nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju 

działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków. ---------------------------------  

§ 7. 

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych 

w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają 

się na zmianę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

III.  KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

 

§ 8. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 269.720,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 

siedemset dwadzieścia złotych) i dzieli się na:  ----------------------------------------------------------------------  

1) 2.452.000 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii A, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  -----------------------------------------------------------------  



 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY BAKED GAMES S.A.  S t r o n a  | 201 

 

2) 35.850 (trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. ------------------------------------------------------------------  

2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez 

wspólników Baked Games sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi.  -------------------------------------------------------  

§ 9. 

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału 

zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 24 520 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset 

dwadzieścia złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres 

trzech lat, począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem 

wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wydawać 

akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. ------------------------------------  

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady 

niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu 

o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić 

prawa poboru akcji w całości lub w części. ---------------------------------------------------------------------------  

§ 10. 

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.  

 

IV.  ORGANY SPÓŁKI 

 

§ 11. 

Organami Spółki są: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Zarząd,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Rada Nadzorcza, ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

A. ZARZĄD SPÓŁKI 

 

§ 12. 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. ------------------------------------------------------------  

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych 

organów Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 13. 

1. Zarząd składa się z nie mniej niż 1 (jednego) członka. -------------------------------------------------------------  

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem iż członków Zarządu 

pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2. ------------------------------------------  

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. ----------------------  

§ 14. 

1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa Zarządu Spółki lub osoby pełniące inne funkcje w 

Zarządzie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. -----------------------------------  

§ 15. 
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1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające 

zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub 

jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała 

Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Jeżeli Zarząd dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.  -------- Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. 

§ 16. 

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany 

przez Radę Nadzorczą. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Regulamin określa co najmniej: -----------------------------------------------------------------------------------------  

1) sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd, -------------------------------------  

2) zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. --------------------------------------------------------  

§ 17. 

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 

W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest 

samodzielnie jedyny członek Zarządu. --------------------------------------------------------------------------------  

§ 18. 

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje 

Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności 

inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności 

prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. -----------------  

 

B. RADA NADZORCZA 

 

§ 19. 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 20. 

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek 

handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: ---------------------  

1) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, 

o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, ----------  

3) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji, ---------------------------------  

4) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, 

jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej 

kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało 

przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. -----------------------------  

§ 21. 

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków. ------------------------------------------------------  

2. Z zastrzeżeniem ust. 4, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,  

z zastrzeżeniem, że członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy Spółki, o której 

mowa w §2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. -----------  
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4. W miejsce członka Rady Nadzorczej ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce 

zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Liczba członków 

dokooptowanych nie może przekroczyć 2/5 (dwie piąte), zaokrąglając w górę, liczby członków Rady 

Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na 

najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w 

wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, 

uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorcze wygasa z 

chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia na którym powinna była zostać podjęta uchwała w 

sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka.------------------------------------------------------------------  

§ 22. 

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu 

osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. -----------------------  

§ 23. 

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku 

obrotowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej obywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Posiedzenia Rady 

Nadzorczej mogą się także odbyć w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda 

może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały 

dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę. ----------------------------------------------  

§ 24. 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na 

wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------  

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej 

poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani 

zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym 

trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji 

zwołuje Zarząd. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane 

każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej 

adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie 

powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. ---------------------------------  

4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może 

nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 

i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części. ----------------  

§ 25. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego 

nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 26. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. -----------------------------  

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek 

któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących 

wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały 

podejmowane są w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------------------------  
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3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając 

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -------------------------------------  

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----------------------------------------------------  

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy 

podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------  

§ 27. 

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. 

Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu 

kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po 

roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie. ---------------------------------------------------------------  

§ 28. 

Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa 

uchwała Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------  

§ 29. 

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę 

Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie 

wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w § 26 ust 

4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

C. WALNE ZGROMADZENIE 

 

§ 30. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone 

w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego 

statutu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa 

rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie 

rzeczowym,  

a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.----------------  

 

§ 31. 

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie może się 

także odbyć w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej w 

zawiadomieniu  

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------  

§ 32. 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej,  

a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -------------------  

2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych 

do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. --------------------------------------------------------------------------  

§ 33. 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. ---------------  

2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. ------------------------------------------  
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§ 34. 

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu 

określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, 

wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----------------------------------------------------------------------------  

2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej 

większości głosów. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub 

akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym 

Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku 

obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany. ------------------------------------------------------------------  

§ 35. 

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia 

obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

V.  GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

 

§ 36. 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----------------------------------------------------------------  

§ 37. 

1. Kapitały własne Spółki stanowią: --------------------------------------------------------------------------------------  

1) kapitał zakładowy, -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) kapitał zapasowy, --------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) kapitały rezerwowe. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na 

początku, jak i w trakcie roku obrotowego. --------------------------------------------------------------------------  

§ 38. 

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, 

sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy. ---------------------------------------------------------------------  

2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym. --------------  

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: ------------------------------------------------------------------------------------  

1) sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, -------------------------------  

2) przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni 

przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet. ---------------------------------  

4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 39. 

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony 

do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. ----------------------------------  

§ 40. 

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian 

za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - 

do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. -----------------------------  

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 41. 

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej 

kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych. -------------------------------------------------------------------   
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6.2..2. Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia lub zarządu w sprawie zmian statutu 

spółki nie zarejestrowanych przez sąd 

 

Nie dotyczy. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie istnieje jakakolwiek 

uchwała Walnego Zgromadzenia lub Zarządu w sprawie zmiany Statutu, która do dnia sporządzenia 

niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie została zarejestrowana przez sąd rejestrowy. 

 

6.3. 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 

 

Nie dotyczy. Do Spółki oraz jej poprzednika prawnego w okresie ostatnich 2 lat obrotowych nie zostały 

wniesione wkłady niepieniężne na pokrycie kapitału zakładowego. 
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6.2.4 Podsumowanie informacji na temat gier Emitenta 
 

Gry wyprodukowane (zakończone projekty) przez Emitenta 

 

GRY WŁASNE 

lp.  Gra Termin 

rozpoczęcia i 

zakończenia 

prac 

Data 

(debiutu) 

wydania  

Platforma 

dystrybucji 

(sprzedaży) 

Rola Emitenta 

w tworzeniu 

gry 

Wydawca* Budżet gry 

(w pln) 

Dotychczas 

poniesione 

nakłady na 

grę 

(w pln) 

Właściciel 

praw 

majątkowych 

do gry  

Forma rozliczenia, 

zasady uzyskiwania 

przychodów z gry 

Wysokość 

przychodów 

uzyskiwany

ch z gry** 

(w pln) 

Opis gry 

1. Guess the 

word 

10.2015 - 

04.2016 

14.02.2019 App Store, 

Google Play, 

Nintendo 

Switch 

deweloper Emitent / 

Ultimate 

Games S.A. 

8.500 8.500 Emitent  udział w przychodach z 

dystrybucji 

(sprzedaży)*** 

11.076,57 pkt 

4.12.1.2.3 

DI 

2. Gym Hero 07.2017 - 

09.2017 

24.04.2019 App Store, 

Google Play, 

Nintendo 

Switch 

deweloper Emitent / 

Ultimate 

Games S.A. 

14.000 14.000 Emitent udział w przychodach z 

dystrybucji 

(sprzedaży)*** 

15.397,33 pkt 

4.12.1.2.3 

DI 

3. Hotel 

Dracula 

06.2015 - 

08.2017 

26.04.2019 Steam****, 

Nintendo 

Switch 

deweloper Ultimate 

Games 

S.A.***** 

75.000 75.000 Manager 

Games S.A. 

udział w przychodach z 

dystrybucji 

(sprzedaży)*** 

5.988,77****

** 

pkt 

4.12.1.2.3 

DI 

4. Little 

Shopping 

04.2016 - 

06.2016 

12.03.2019 App Store, 

Google Play, 

Nintendo 

Switch 

deweloper Emitent / 

Ultimate 

Games S.A. 

8.000 8.000 Emitent udział w przychodach z 

dystrybucji 

(sprzedaży)*** 

8.687,85 pkt 

4.12.1.2.3 

DI 

5. Pet Care 08.2015 -  

04.2016 

14.02.2019 App Store, 

Google Play, 

Nintendo 

Switch 

deweloper Emitent / 

Ultimate 

Games S.A. 

15.200 15.200 Emitent udział w przychodach z 

dystrybucji 

(sprzedaży)*** 

20.021,28 pkt 

4.12.1.2.3 

DI 

6. Theatre 

Tales 

02.2016 - 

07.2016 

24.04.2019 Apple TV, 

Nintendo 

Switch 

deweloper Emitent / 

Ultimate 

Games S.A. 

14.000 14.000 Emitent  udział w przychodach z 

dystrybucji 

(sprzedaży)*** 

2.410,50 pkt 

4.12.1.2.3 

DI 

* Emitent jest wydawcą tych gier na platformy mobilne (App Store i Google Play) lub na Apple TV, a Ultimate Games S.A. na Nintendo Switch, a w przypadku gry Hotel Dracula na Nintendo Switch i Steam 
** przychody Emitenta za lata 2019 - 2020 
*** z tytułu dystrybucji (sprzedaży) gry Emitent otrzymuje przychody uzależnione od poziomu sprzedaży gry na platformie Nintedo Switch. Przychody otrzymywane są od wydawcy tych gier, tj. Ultimate 

Games S.A., który zgodnie z umową wydawniczą, wypłaca Emitentowi kwoty pomniejszone już o udział wydawcy w przychodach ze sprzedaży tych gier. Podstawą do obliczania przychodów są raporty 
sprzedażowe generowane przez operatora platformy Nintedo Switch 

**** Emitent nie osiąga przychodów z dystrybucji (sprzedaży) gry Hotel Dracula na platformie Steam. Wynika to z faktu, że gra ta powstała ze środków wydawcy (patrz pkt 4.12.1.2.1. akapit 2) i strony przyjęły 
inny, niż standardowy dla Emitenta, model rozliczeń z tytułu stworzenia tej gry 
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***** w przypadku tej gry Emitent nie jest jej wydawcą na platformy mobilne 
****** są to wyłącznie przychody z dystrybucji na platformie Switch, należy również uwzględnić, że cały budżet produkcyjny gry sfinansował jej wydawca  
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GRY STWORZONE NA ZLECENIE 

lp.  Gra Termin 

rozpoczęcia i 

zakończenia 

prac 

Data 

(debiutu) 

wydania  

Platforma 

dystrybucji 

(sprzedaży) 

Rola 

Emitenta w 

tworzeniu 

gry 

Zleceniodawca Budżet 

gry 

(w pln) 

Dotychczas 

poniesione 

nakłady na 

grę 

(w pln) 

Właściciel 

praw 

majątkowych 

do gry  

Forma rozliczenia, 

zasady uzyskiwania 

przychodów z gry 

Wysokość 

przychodów 

uzyskiwanych 

z gry* 

(w pln) 

Opis gry 

1. Pampiś 

Zębowa 

Przygoda  

09.2016 - 

12.2016 

03.12.2016 Google Play, 

App Store 

developer Agencja 

Reklamowa DSK 

sp. z o.o. 

30.000 30 000 Agencja 

Reklamowa 

DSK sp. z o.o. 

wynagrodzenie  

ryczałtowe za 

wykonanie gry 

30 000 w pkt 

4.12.1.1 

DI jest  link 

do gry 

2. Zdrowa Appka  06.2018 -

10.2018 

10.10.2018 Google Play, 

AppStore 

developer Kamikaze sp. z o.o. 45.000 45.000 Kamikaze sp. z 

o.o. 

wynagrodzenie  

ryczałtowe za 

wykonanie gry 

45.000 w pkt 

4.12.1.1 

DI jest  link 

do gry 

3. Rybka 

Kolekcjonerka 

06.2017 - 

10.2017 

10.10.2017 Google Play, 

App Store 

developer ITI Neovision S.A. 

(obecnie: CANAL + 

Polska S.A.) 

40.000 40.000 PLN ITI Neovision 

S.A. (obecnie: 

CANAL + 

Polska S.A.) 

wynagrodzenie  

ryczałtowe za 

wykonanie gry 

40.000 w pkt 

4.12.1.1 

DI jest  link 

do gry 

4. Wodny świat 

Rybki MiniMini 

02.2017 - 

07.2017 

12.07.2017 Google Play, 

App Store 

developer ITI Neovision S.A. 

(obecnie: CANAL + 

Polska S.A.) 

45.000 45.000 ITI Neovision 

S.A. (obecnie: 

CANAL + 

Polska S.A.) 

wynagrodzenie  

ryczałtowe za 

wykonanie gry 

40.000 w pkt 

4.12.1.1 

DI jest  link 

do gry 

* w przypadku gier stworzonych na zlecenie przychodem Emitenta jest tylko i wyłącznie wynagrodzenie  ryczałtowe za wykonanie gry 
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Gry, które są w trakcie tworzenia (projekty w toku) Emitenta 

 

lp.  Gra Termin 

rozpoczęcia i 

planowanego 

zakończenia 

prac 

Etap prac Data 

(debiutu) 

wydania*  

Platforma 

sprzedaży 

Rola 

Spółki w 

tworzeniu 

gry 

Wydawca* Budżet 

gry 

(w pln) 

Planowane 

/ 

dotychczas 

poniesione 

nakłady na 

grę 

(w pln) 

Źródła 

finansowania 

Właściciel 

praw 

majątkowych 

do gry  

Forma 

rozliczenia, 

zasady 

uzyskiwania 

przychodów 

z gry 

Wysokość 

przychodów 

uzyskiwanych 

z gry 

(w pln) 

Opis gry 

1. Prison 

Simulator 

09.2018 - 

06.2021 

gra przekazana 

do wydawcy, 

celem 

przeprowadze

nia testów 

zewnętrznych 

III 

kwartał 

2021 r. 

Steam, 

Nintendo 

Switch, 

PlayStation, 

Xbox 

deweloper PlayWay 

S.A. 

1,6 mln 1,6 mln / 

1,45 mln 

środki własne Emitent udział w 

przychodach 

z dystrybucji 

(sprzedaży)** 

gra przed 

premierą 

(wydaniem) 

pkt 

4.12.1.2.4 

DI 

* planowany termin wydania gry może ulec zmianie 

** z tytułu dystrybucji (sprzedaży) gry Emitent będzie otrzymywał przychody uzależnione od poziomu sprzedaży gry na wszystkich platformach dystrybucji. Podstawą do obliczania przychodów będą 
raporty sprzedażowe generowane przez operatorów platform dystrybucji 
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7 Definicje i objaśnienia skrótów 

 

1.  Akcje Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta 

2.  Akcje Serii A 2.452.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta o wartości 

nominalnej 10 gr każda 

3.  Akcje Serii B 35.850 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta o wartości 

nominalnej 10 gr każda 

2.  Akcjonariusz Uprawniony z Akcji 

3.  ASO Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy  

o obrocie instrumentami finansowymi, organizowany przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

4.  Alternatywny System 

Obrotu lub ASO 

rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. 

5.  Android  System operacyjny z jądrem Linux dla urządzeń mobilnych   

6.  App Store  Platforma dystrybucji cyfrowej z aplikacjami dla iPada, iPhone’a, iPoda 

touch oraz komputerów Mac  

7.  Autoryzowany 

Doradca 

ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

8.  Dokument 

Informacyjny 

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji 

prawnej i finansowej Emitenta oraz o instrumentach finansowych, 

związany z akcjami serii A w związku z wprowadzeniem ich do 

Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym 

przez GPW 

9.  Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

10.  Emitent, Spółka  Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 

11.  EUR Euro - jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

12.  FPP perspektywa graficzna w grach komputerowych, w których gracz widzi 

świat oglądany oczami głównego bohatera 

13.  FPS gatunek gier komputerowych skoncentrowanych na walce  

z przeważającym zastosowaniem broni palnej, których akcja 

obserwowana jest z perspektywy pierwszej osoby. 

14.  Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

15.  Google Play Internetowy sklep z m.in. aplikacjami, grami, muzyką, które są 

przeznaczone do korzystania za pomocą urządzeń działający pod 

kontrolą systemu operacyjnego Android     

16.  iOS System operacyjny Apple Inc dla urządzęń mobilnych iPhone, iPod touch 

oraz iPad 

17.  KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

18.  KSH, Kodeks Spółek 

Handlowych 

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 

2000 r., nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) 

19.  Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

20.  KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

21.  MAC, Mac Seria komputerów osobistych Macintosh, produkowanych przez firmę 

Apple 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Posta%C4%87_gracza
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22.  Mobile Elektroniczne urządzenie mobilne, pozwalające na przetworzenie, 

odbierania oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania 

przewodowego połączenia z siecią   

23.  NBP Narodowy Bank Polski 

24.  NewConnect Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. 

25.  Nintendo Switch   Konsola gier wideo firmy Nintendo Switch 

26.  Ordynacja 

Podatkowa 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.) 

27.  Organizator ASO, 

Organizator 

Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

28.  PS, PlayStation  Konsola do gier wideo, wyprodukowana przez firmę Sony Computer 

Entertainment  

29.  Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółki Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 

30.  Regulamin ASO, 

Regulamin 

Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 

147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

31.  Rozporządzenie MAR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 

32.  Rozporządzenie w 

sprawie koncentracji 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku  

w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców 

33.  Statut Statut Spółki Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 

34.  Steam Jedna z największych platform dystrybucji cyfrowej i zarządzania 

prawami cyfrowymi, stworzona przez Valve Corporation  

35.  Trailer gry Zwiastun gry komputerowej;  krótki film zmontowany z krótkich 

fragmentów gry 

36.  UE Unia Europejska 

37.  UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

38.  USD Dolar - jednostka monetarna obowiązująca w Stanów Zjednoczonych 

Ameryki 

39.  Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., nr 168 poz. 1186, z późn. zm.) 

40.  Ustawa o obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., , poz. 328, z późn. zm.) 

41.  Ustawa o ochronie 

konkurencji i 

konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 275, z późn. zm.) 

42.  Ustawa o ofercie 

publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 

2080, z późn. zm.) 

43.  Ustawa o kontroli 

inwestycji 

Ustawa z dnia 25 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 117, 284, 1086, z późn. zm.) 
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44.  Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1426, z późn. zm.) 

45.  Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady 

opodatkowania (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1406, z późn. zm.) 

46.  Ustawa o podatku od 

czynności 

cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 815, z późn. zm.) 

47.  Ustawa o podatku od 

spadków i darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1813, z późn. zm.) 

48.  Ustawa o 

rachunkowości 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2021 r., , poz. 217, z późn. zm.) 

49.  Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 

50.  XBOX Konsola gier wideo, wyprodukowana przez amerykańskie 

przedsiębiorstwo Microsoft    

51.  Zarząd Zarząd Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 

52.  Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

53.  Złoty, zł, PLN Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu 

publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386, z późn. zm.) 
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