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UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ŁĄCZNIE 660.100 AKCJI, TJ. 448.000 
AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII B, 22.100 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D, 90.000 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII E, DO 100.000 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA 
SERII F ORAZ DO 100.000 PRAW DO NOWYCH AKCJI („AKCJE DOPUSZCZANE”). DOTYCHCZAS 448.000 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII B BYŁO NOTOWANYCH W ALTERNATYWNYM 
SYSTEMIE OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT. 

NINIEJSZY PROSPEKT EMISYJNY („PROSPEKT”) ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z (A) PUBLICZNĄ SUBSKRYPCJĄ NIE WIĘCEJ NIŻ 100.000 NOWO EMITOWANYCH AKCJI SERII F SPÓŁKI 
(„NOWE AKCJE”) ORAZ (B) UBIEGANIEM SIĘ PRZEZ SPÓŁKĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM (RYNKU PODSTAWOWYM) PROWADZONYM PRZEZ 
GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. („GPW”) 560.100 AKCJI SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ NIE WIĘCEJ NIŻ 100.000 NOWYCH AKCJI ORAZ NIE WIĘCEJ NIŻ 100.000 PRAW DO 
NOWYCH AKCJI („PRAWA DO AKCJI”, „PDA”).  

ISTNIEJĄCE AKCJE SERII B SĄ ZDEMATERIALIZOWANE W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. („KDPW”) I ZAREJESTROWANE POD KODEM ISIN PLTBULL00024. 

ZAPISY NA NOWE AKCJE BĘDĄ MOGLI SKŁADAĆ INWESTORZY INDYWIDUALNI I INWESTORZY INSTYTUCJONALNI. 

OSTATECZNA LICZBA NOWYCH AKCJI ORAZ CENA OSTATECZNA NOWYCH AKCJI („CENA OSTATECZNA NOWYCH AKCJI”) ZOSTANĄ USTALONE PRZEZ SPÓŁKĘ W UZGODNIENIU Z TRIGON 
DOM MAKLERSKI S.A. 

INFORMACJA O OSTATECZNEJ LICZBIE NOWYCH AKCJI ORAZ CENIE OSTATECZNEJ NOWYCH AKCJI, ZOSTANIE PRZEKAZANA DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO („KNF”) I DO PUBLICZNEJ 
WIADOMOŚCI ZGODNIE Z ART. 54 UST. 3 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 ROKU O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO 
ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH („USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ”), W SPOSÓB, W JAKI ZOSTAŁ UDOSTĘPNIONY PROSPEKT. 

SPÓŁKA PODKREŚLA, ŻE OFERTA PUBLICZNA OPISANA W PROSPEKCIE JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RP, A JEDYNYM PRAWNIE WIĄŻĄCYM DOKUMENTEM 
OFERTOWYM SPORZĄDZONYM NA POTRZEBY TEJ OFERTY PUBLICZNEJ, ZA3WIERAJĄCYM INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI ORAZ NOWYCH AKCJI, JEST PROSPEKT. 

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

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

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

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

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

OFERUJĄCY DORADCA PRAWNY 

 

 

 

 

Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak  

i Wspólnicy Spółka komandytowa 

PROSPEKT EMISYJNY ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 22 CZERWCA 2018 ROKU. 

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

A. WSTĘP I OSTRZEŻENIA 
Podsumowanie składa się z wymaganych ujawnień zwanych „elementami”. Te „elementy” 
ponumerowane są w Działach od A do E (A.1-E.7).  

Podsumowanie zawiera wszystkie „elementy” wymagane do zamieszczenia w podsumowaniu dla tego 
rodzaju papierów wartościowych i tego rodzaju Emitenta. Ponieważ niektóre „elementy” nie są 
wymagane, mogą wystąpić przerwy w ciągłości numeracji „elementów”.  

Nawet w przypadku, gdy dany „element” jest wymagany w podsumowaniu dla tego rodzaju papierów 
wartościowych i tego rodzaju Emitenta, jest możliwe, że nie można udzielić żadnej informacji stosownej 
dla danego „elementu”. W takim przypadku, w podsumowaniu umieszcza się krótki opis „elementu” 
ze wzmianką „nie dotyczy”. 

 

A.1 Wstęp 
 

 

Ostrzeżenie. 
Niniejsze podsumowanie należy traktować jako wprowadzenie do Prospektu. Decyzja inwestycyjna dotycząca 
inwestowania w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem powinna być każdorazowo podejmowana na 
podstawie treści całego Prospektu, w tym czynników ryzyka oraz Historycznych Informacji Finansowych, oraz innych 
informacji finansowych zamieszczonych w niniejszym Prospekcie. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do 
treści niniejszego Prospektu ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania 
przed sądem. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie, łącznie z jego tłumaczeniem, ponoszą 
odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w wypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest 
nieprecyzyjne lub niespójne w wypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, bądź gdy nie przedstawia, 
w wypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, najważniejszych informacji mających pomóc 
Inwestorom przy rozważaniu inwestycji w dane papiery wartościowe. Informacje zawarte w Prospekcie nie są 
podstawą odpowiedzialności cywilnej, chyba że wprowadzają one w błąd, są nieprawdziwe lub niezgodne z 
odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego. 

A.2 Zgoda emitenta Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na wykorzystanie 
prospektu emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego 
plasowania przez pośredników finansowych. 
Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej 
odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest 
zgoda na wykorzystywanie prospektu emisyjnego. 
Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do 
wykorzystywania prospektu emisyjnego. 
Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma 
obowiązek udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty. 
Nie dotyczy. Nie wyraża się zgody na wykorzystanie Prospektu do celów późniejszej odsprzedaży papierów 
wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych. 

B. EMITENT 
B.1 Nazwa emitenta Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. 

Firma Spółki brzmi: T-Bull Spółka Akcyjna. 
Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: T-Bull S.A. 

B.2 Ogólne 
informacje na temat 
emitenta 

Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją 
działalność, a także kraj siedziby emitenta. 
Spółka akcyjna utworzona i prowadząca działalność zgodnie z prawem polskim, z siedzibą we Wrocławiu (adres: 
ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, Polska). 

B.3 Opis Emitenta Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz rodzaj 
prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii 
sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na 
których emitent prowadzi swoją działalność. 
Informacje ogólne. 
Działalność Spółki skupia się na projektowaniu, produkcji oraz dystrybucji gier na urządzenia mobilne. Produkty 
Spółki oferowane są na wszystkich istotnych platformach mobilnych – iOS, Android, Windows Phone oraz 
BlackBerry, a ponadto poprzez Amazon Appstore i Opera Mobile Store. Na Datę Prospektu Spółka wyprodukowała 
ponad 200 gier, a łączna liczba pobrań dla wszystkich gier wyniosła ponad 321 mln. Spółka stale umacnia swoją 
pozycję konkurencyjną, zwiększając liczbę równolegle realizowanych projektów, jednocześnie pracując nad 
uatrakcyjnieniem produkcji i podniesieniem ich poziomu technologicznego. 
Flagowymi produktami Spółki są gry wyścigowe, takie jak Top Speed oraz Moto Rider GO Spółka z sukcesem 
wprowadza na rynek również gry z gatunku FPS (first position shooter). Obecne na rynku gry Spółki bazują na modelu 
F2P, w ramach którego pobranie gry jest bezpłatne, a przychody pochodzą z wyświetlanych podczas rozgrywki 
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reklam oraz z mikropłatności. Spółka samodzielnie wydaje produkowane przez siebie gry i dystrybuuje je korzystając 
z własnych kont na dedykowanych platformach dystrybucyjnych, na których Spółka utrzymuje silną pozycję. 
Przewagi konkurencyjne. 
Zdaniem Emitenta, o przewadze konkurencyjnej na rynku gier mobilnych stanowi obecnie przede wszystkim 
umiejętność identyfikowania trendów panujących wśród graczy i proponowania produkcji, które będą w stanie 
utrzymać zainteresowanie graczy, prowadząc do wysokiej monetyzacji.  
W opinii Zarządu Emitenta, do najważniejszych przewag konkurencyjnych należą: 
 szeroka i zdywersyfikowana gama oferowanych gier; 
 dostępność gier Emitenta na wszystkich urządzeniach mobilnych; 
 umiejętność odpowiedniego promowania wprowadzonych na rynek tytułów; 
 zdolność do pozyskiwania użytkowników bez ponoszenia znaczących kosztów; 
 wysoka liczba pobrań gier Emitenta; 
 niska rotacja pracowników; 
 doświadczona kadra zarządzająca. 
Wskazanie powyższych przewag konkurencyjnych Emitenta oparte jest na bieżącej analizie działalności podmiotów 
z branży Emitenta oraz doświadczeniu osób dokonujących tej weryfikacji. Weryfikacja działalności prowadzonej przez 
podmioty z branży Emitenta oraz przewag konkurencyjnych Emitenta jest dokonywana przez Zarząd Spółki na 
podstawie ogólnie dostępnych danych na rynku oraz opisów podmiotów z branży Emitenta. 
Cele strategiczne. 
Strategia rozwoju Emitenta na kolejne lata obejmuje: 
 umocnienie pozycji na rynku gier mobilnych, bazując na obecnym, sprawdzonym modelu biznesowym: 

- tworzenie wysokiej jakości gier na wszystkie znaczące platformy dystrybucyjne w modelu F2P, 
- skupianie się na dystrybuowaniu gier poprzez własne konta na elektronicznych platformach dystrybucyjnych, 
- nasilenie działań promocyjnych przy projektach o szczególnym znaczeniu dla Emitenta; 

 zwiększenie liczby realizowanych projektów przy jednoczesnym podniesieniu ich atrakcyjności i zaawansowania 
technologicznego: 
- rozwijanie zespołu złożonego z wysokiej klasy specjalistów, 
- stałe zwiększanie liczby udostępnianych gier, 
- tworzenie gier w innych gatunkach niż dotąd produkowane tytuły (dywersyfikacja gatunkowa), 
- rozpoczęcie realizacji projektów w oparciu o franczyzę; 

 opracowywanie nowatorskich rozwiązań i wdrażanie ich w ramach tworzonych przez Emitenta gier: 
- rozwijanie skutecznych sposobów monetyzacji; 

 intensyfikacja działań w obszarze B+R mających na celu predykcję zachowań użytkowników – dostosowywanie 
rozgrywek do przewidywanych oczekiwań graczy. 

Nadrzędnym celem strategicznym Emitenta jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy poprzez pełne wykorzystanie 
potencjału wynikającego z zasobów ludzkich, którymi Spółka dysponuje. Do wizji Emitenta należy tworzenie gier 
mobilnych o najwyższej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu dynamicznego tempa rozwoju i racjonalnych 
kosztów wytworzenia. Głównym celem strategicznym Spółki jest zwiększenie ilości produkowanych gier i 
rozbudowanie zespołu złożonego z wysokiej klasy specjalistów. 

B.4a Tendencje Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na Emitenta oraz 
na branże, w których emitent prowadzi działalność. 
Kluczowe czynniki i ważne trendy mające wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Emitenta w latach obrotowych 
2016-2017 przedstawiono poniżej. Zarząd jest zdania, że poniższe czynniki i ważne tendencje rynkowe miały istotny 
wpływ na wyniki operacyjne i finansowe w omawianych okresach i, o ile nie wskazano inaczej, obecnie będą one 
miały istotny wpływ na wyniki operacyjne i finansowe w przyszłości:  
 wzrost skali działalności Emitenta, z uwzględnieniem rynków zagranicznych (istotny wpływ); 
 wzrost globalnego rynku IT (istotny wpływ); 
 zmienność kursów walut (istotny wpływ); 
 wzrost znaczenia udziału technologii mobilnych w rynku oprogramowania (istotny wpływ); 
 wzrost znaczenia rozwiązań typu multiplayer dla gier mobilnych (istotny wpływ); 
 termin premiery w stosunku do innych, popularnych tytułów – ustalanie terminów premier w okresie, w którym ma 

miejsce niewiele premier gier największych spółek z branży; okoliczności premiery (umiarkowany wpływ); 
 rosnąca konkurencja na rynku producentów aplikacji mobilnych (umiarkowany wpływ); 
 powstawanie nowych gatunków gier oraz form grania w gry (umiarkowany wpływ); 
 sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie (umiarkowany wpływ); 
 optymalizacja kosztów działalności Emitenta (umiarkowany wpływ); 
 rosnące znaczenie działań marketingowych wykorzystujących platformę YouTube i media społecznościowe oraz 

zwiększenie zasięgu kampanii reklamowych (umiarkowany wpływ); 
 podaż wykwalifikowanych pracowników IT na rynku pracy (umiarkowany wpływ); 
 sytuacja polityczna w Polsce i na świecie (umiarkowany wpływ); 
 dynamiczny rozwój nowych technologii (umiarkowany wpływ). 
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B.5 Grupa Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie – w przypadku emitenta, który jest częścią 
grupy. 
Na Datę Prospektu spółką zależną od Emitenta jest spółka T-Bull Limited z siedzibą w Hong Kongu (adres: Rm. 
1501A1 Grand Millennium Plaza (Lower Block), 181 Queen’s Road Central, Hong Kong), zarejestrowana w Rejestrze 
Spółek pod numerem 2175567. Spółka T-Bull Limited nie podjęła działalności operacyjnej. Na Datę Prospektu 
prowadzone są działania w celu wykreślenia spółki T-Bull Limited z rejestru spółek w Hong Kongu. 
 

. 

B.6 Znaczni 
Akcjonariusze 

W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które w sposób bezpośredni lub pośredni, 
mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego 
emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób. 
Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to zastosowanie. 
W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub pośrednio 
podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także 
opisać charakter tej kontroli. 
Na Datę Prospektu znacznymi akcjonariuszami Spółki, tj. akcjonariuszami posiadającymi udział powyżej 10% głosów 
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, są:  
 Pan Damian Fijałkowski – posiadający 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) Akcji Serii A1 o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 16.800,00 PLN 
(szesnaście tysięcy osiemset złotych 00/100) w kapitale zakładowym Spółki, 20.000 (dwadzieścia tysięcy) Akcji 
Serii C1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 
2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych 00/100) oraz 30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E o wartości nominalnej 
0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych 
00/100) w kapitale zakładowym Spółki, co łącznie stanowi 19,39% Akcji dających prawo do 24,05% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

 Pan Grzegorz Zwoliński -- posiadający 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) Akcji Serii A2 o wartości 
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 16.800,00 PLN 
(szesnaście tysięcy osiemset złotych 00/100) w kapitale zakładowym Spółki, 20.000 (dwadzieścia tysięcy) Akcji 
Serii C2 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 
2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych 00/100) oraz 30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E o wartości nominalnej 
0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych 
00/100) w kapitale zakładowym Spółki, co łącznie stanowi 19,39% Akcji dających prawo do 24,05% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

 Pan Radosław Łapczyński -- posiadający 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) Akcji Serii A3 o wartości 
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 16.800,00 PLN 
(szesnaście tysięcy osiemset złotych 00/100) w kapitale zakładowym Spółki, 20.000 (dwadzieścia tysięcy) Akcji 
Serii C3 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 
2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych 00/100) oraz 30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E o wartości nominalnej 
0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych 
00/100) w kapitale zakładowym Spółki, co łącznie stanowi 19,39% Akcji dających prawo do 24,05% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Akcje Serii A1, Akcje Serii A2, Akcje Serii A3, Akcje Serii C1, Akcje Serii C2 oraz Akcje Serii C3 są akcjami 
uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja z Akcji Serii A1, Akcji Serii A2, Akcji Serii A3, Akcji Serii C1, Akcji 
Serii C2 oraz Akcji Serii C3 daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Wskazani powyżej akcjonariusze posiadają również uprawnienia osobiste przyznane im w § 16 Statutu Spółki. 
Zgodnie ze Statutem Spółki: 
 tak długo jak akcjonariusz Damian Fijałkowski będzie posiadał co najmniej 140.000 Akcji imiennych Spółki, będzie 

miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego 
oświadczenia doręczonego Spółce; 

 tak długo jak akcjonariusz Grzegorz Zwoliński będzie posiadał co najmniej 140.000 Akcji imiennych Spółki, będzie 
miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego 
oświadczenia doręczonego Spółce; oraz 

 tak długo jak akcjonariusz Radosław Łapczyński będzie posiadał co najmniej 140.000 Akcji imiennych Spółki, 
będzie miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze 
pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. 

Emitent zamierza dokonać zmiany postanowień § 16 pkt 2-4 Statutu, w celu zmiany sposobu wykonywania 
uprawnień osobistych, o których mowa w § 16 pkt 2-4 Statutu. Zgodnie z planowaną zmianą Statutu, wykonanie 
uprawnień osobistych do powoływania Członków Rady Nadzorczej będzie uzależnione od procentowego udziału 
akcji posiadanych przez odpowiednio: Damiana Fijałkowskiego, Grzegorza Zwolińskiego oraz Radosława 

Emitent

T-Bull 
Limited 
(100%)
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Łapczyńskiego, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z planowaną zmianą Statutu, 
każdy z następujących akcjonariuszy: Damian Fijałkowski, Grzegorz Zwoliński oraz Radosław Łapczyński z osobna, 
będzie uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej, tak długo jak każdy z tych 
akcjonariuszy będzie posiadał co najmniej 15,66% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 
Emitent nie jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym przed żaden podmiot. 

B.7. Wybrane 
historyczne 
informacje finansowe 

Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące Emitenta, przedstawione dla każdego 
roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla następującego 
po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku 
obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji bilansowych uznaje się za 
spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku. 
Należy dołączyć opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta w okresie 
objętym najważniejszymi historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu. 

    Na dzień 31 grudnia                                                           Na dzień 31 marca 

 2016 2017 2018 
 

             (zbadane)  
(w tys. PLN)               

  (niezbadane) 
(w tys. PLN)          

Aktywa  

Aktywa trwałe ..............................................  8 390 13 062 14 468 
Wartości niematerialne i prawne ...................  3 938 6 543 6 571 
Rzeczowe aktywa trwałe ...............................  175 225 424 
Należności długoterminowe ..........................  205 205 205 
Inwestycje długoterminowe ...........................  40 30 30 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 032 6 060 7 238 
Aktywa obrotowe.........................................  840 1 799 2 033 
Zapasy ...........................................................  - - 9 
Należności krótkoterminowe .........................  487 665 723 
Inwestycje krótkoterminowe ..........................  254 523 520 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 99 611 781 
Należne wpłaty na kapitał (fundusz 
podstawowy) ...............................................  

- 0 - 

Udziały (akcje) własne ................................  - - 0 
Aktywa razem ..............................................  9 230 14 862 16 501 
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne Informacje Finansowe, Spółka 

 Na dzień 31 grudnia Na dzień 31 marca 

 2016 2017 2018 
 (zbadane) (niezbadane) 
 (w tys. PLN) (w tys. PLN) 
Pasywa  

Kapitał (fundusz) własny ............................  7 849 12 957 13 845 
Kapitał podstawowy ......................................  110 112 112 
Kapitał zapasowy ..........................................  2 744 7 737 7 737 
Zysk (strata) z lat ubiegłych ..........................  - - 5 108 
Zysk (strata) netto .........................................  4 995 5 108 889 
Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania ...............................................   

1 381 1 905 2 655 

Rezerwy na zobowiązania ............................  0 0 0 
Zobowiązania długoterminowe ..................  - - 800 
Kredyty i pożyczki..........................................  - - 800 
Zobowiązania krótkoterminowe .................  1 381 1 905 1 855 
Zobowiązania wobec pozostałych 
jednostek, w tym: ..........................................  

1 381 1 905 1 855 

- kredyty i pożyczki ........................................  - 383 1 556 
- z tytułu dłużnych papierów wartościowych 1 200 1 200 - 
- z tytułu dostaw i usług .................................  84 191 148 
- inne .............................................................  - 8 152 
Pasywa razem ..............................................  9 230 14 862 16 501 
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne Informacje Finansowe, Spółka 



 
Prospekt emisyjny T-Bull S.A. 

 

10 
 

 
Od 1 stycznia  
do 31 grudnia 

Od 1 stycznia  
do 31 marca 

 2016 2017 2017 2018 

 (zbadane)                 (niezbadane) 

 (w tys. PLN) (w tys. PLN) 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi .   13 596 14 269 3 775 3 826 

Przychody netto ze sprzedaży produktów .................  8 499 8 231 2 221 1 956 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby ...  5 097 6 038 1 553 1 869 

Koszty działalności operacyjnej .............................  7 408 8 860 2 171 2 652 
Amortyzacja ...............................................................  2 888 3 681 935 1 050 

Zużycie materiałów i energii .......................................  226 144 42 - 

Usługi obce ................................................................  1 174 1 396 262 606 

Podatki i opłaty ...........................................................  45 31 7 5 

Wynagrodzenia ..........................................................  1 543 2 329 551 699 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ............  637 878 247 211 

Pozostałe koszty rodzajowe .......................................  896 401 127 82 

Zysk (strata) ze sprzedaży ......................................  6 187 5 409 1 604 1 174 

Pozostałe przychody operacyjne ...............................  19 23 6 4 

Pozostałe koszty operacyjne .....................................  33 55 12 12 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej ................  6 172 5 377 1 598 1 166 

Przychody finansowe .................................................  5 642 - - 

Koszty finansowe .......................................................  204 190 42 63 

Zysk (strata) brutto ..................................................  5 974 5 829 1 556 1 103 

Podatek dochodowy ...................................................  979 722 307 214 

Zysk (strata) netto ....................................................  4 995 5 108 1 249 889 
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne Informacje Finansowe, Spółka 

 
Od 1 stycznia  
do 31 grudnia 

Od 1 stycznia  
do 31 marca 

 2016 2017 2017 2018 

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

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

 

Zysk / strata netto .....................................................  4 995 5 107 1 249 889
Korekty.......................................................................  2 541 2 615 746 827
Amortyzacja ................................................................  2 888 3 681 935 1 050
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych ......................  1 1 0 -2
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ...................  116 142 28 37
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ...................  - -660 - -
Zmiana stanu zapasów ...............................................  - - -4 -9
Zmiana stanu należności ............................................  -547 -178 83 -57
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów ...................................  

47 141 30 -22

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ...............  37 -512 -325 -170
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (l±ll) .......................................................  

7 536 7 723 1 995 1 716

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

 

I. Wpływy....................................................................  - 670 - -
Z aktywów finansowych ..............................................  - 670 - -
II. Wydatki ..................................................................  7 642 8 364 2 242 2 455
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych ....................................  

7 642 8 364 2 242 2 455

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) .....................................................  

-7 642 -7 694 -2 242 -2 455

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 
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I. Wpływy....................................................................  17 1 583 300 1 472
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału........................................................................  

17 - - -

Kredyty i pożyczki .......................................................  - 383 300 1 472
Emisja dłużnych papierów wartościowych ..................  - 1 200 - -
II. Wydatki ..................................................................  321 1 342 28 737
Nabycie akcji (udziałów) własnych .............................  6 - - -
Spłaty kredytów i pożyczek .........................................  200 - - 300
Wykup dłużnych papierów wartościowych .................  - 1 200 - 400
Odsetki ........................................................................  116 142 28 37
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I-II) ..........................................................  

-304 242 272 735

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM ..............  -410 270 24 -4
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH, W TYM ..............................................  

-410 269 25 -3

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych ...................................................................  

-1 -1 1 2

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU ......  664 255 255 525
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU ............  255 525 279 520
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne Informacje Finansowe, Spółka 

Znaczące zmiany w sytuacji finansowej i wyniku operacyjnym Emitenta 
Przychody netto ze sprzedaży ogółem w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat w okresie od dnia 1 
stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wyniosły 14.269 tys. PLN, co oznacza wzrost o 4,9% (673 tys. PLN) 
w porównaniu z kwotą 13.596 tys. PLN w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 
Przychody netto ze sprzedaży ogółem w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku wyniosły 
3.826 tys. PLN, co oznacza wzrost o 1,4% (51 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 3.775 tys. PLN w okresie od dnia 1 
stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku. 
Przychody netto ze sprzedaży produktów w wariancie kalkulacyjnymi i porównawczym rachunku zysków i strat w 
okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wyniosły 8.231 tys. PLN, co oznacza spadek o 
3,2% (268 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 8.499 tys. PLN w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 
2016 roku. Było to spowodowane przede wszystkim spadkiem przychodów z tytułu mikropłatności w grach. Spadek 
w tym segmencie wyniósł 243 tys. PLN tj. o 9,6% i spowodowany był głównie dwoma czynnikami. Po pierwsze 
spadkiem kursu USD, a po drugie w mniejszym stopniu standardowymi wahaniami sprzedażowymi, które dotyczą 
jedynie wybranych gier spośród całego portfolio gier Emitenta. 
Przychody netto ze sprzedaży produktów w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku 
wyniosły 1.956 tys. PLN, co oznacza spadek o 11,9% (265 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 2.221 tys. PLN w okresie 
od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku. Spadek spowodowany był krótkoterminowym 
zmniejszeniem częstotliwości publikowania nowych gier z uwagi na opracowywany i wdrażany system multiplayer. 
System ten wdrażany był w grach już istniejących, znajdujących się w portfolio Spółki, a jego celem było stworzenie 
zaplecza programistycznego umożliwiającego implementację interakcji pomiędzy graczami (w czasie rzeczywistym 
oraz asynchronicznym). Rozwiązania multiplayer będą umożliwiać interakcje graczy oparte na rywalizacji oraz 
kooperacji – w formie indywidualnych rozgrywek oraz grupowych zmagań, zależnie od zapotrzebowania w tworzonej 
lub modyfikowanej grze. Celem implementacji tego rozwiązania jest poprawa parametrów monetyzacji gier. Decyzja 
ta podyktowana była opublikowaną przez Spółkę strategią rozwoju na lata 2017-2022. 
W rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym przychody netto ze sprzedaży ogółem pochodzą w całości z 
przychodów netto ze sprzedaży produktów. 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby wykazane w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat w 
okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wyniósł 6.038 tys. PLN, co oznacza wzrost o 
18,5% (941 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 5.097 tys. PLN w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 
grudnia 2016 roku. W porównawczym wariancie rachunków zysków i strat w grupie „przychodów netto i zrównanych 
z nimi” wykazuje się oprócz przychodów netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów, także wielkość 
„zmiany stanu produktów” oraz „kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki”. Dwie ostatnie to 
pozycje korygujące koszty, niezbędne dla prawidłowego ustalenia wyniku finansowego jednostki w tym wariancie 
rachunku wyników. Pozycja kosztu wytworzenia na własne potrzeby jednostki równoważy tę część kosztów 
rodzajowych poniesionych w roku obrotowym, które nie mogą w całości obciążyć wyniku finansowego jako koszty 
danego okresu, ponieważ zostały one poniesione w celu wytworzenia aktywów trwałych jednostki wykazywanych w 
bilansie w pozycji długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (gry w trakcie budowy) oraz wartości 
niematerialnych i prawnych (gry zakończone, przyjęte do użytkowania). 
Koszty działalności operacyjnej wykazane w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat w roku 2017 wyniosły 
8.860 tys. PLN, co oznacza wzrost o 19,6% (1.452 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 7.408 tys. PLN w roku 2016. 
Wzrost kosztów działalności operacyjnej Spółki był spowodowany przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń o 786 
tys. PLN tj. 50,9%, co bezpośrednio związane było ze zwiększaniem skali działalności Spółki i zwiększeniem zespołu 
projektowego, a także wzrostem amortyzacji o 793 tys. PLN tj. 27,5%. Wzrost amortyzacji wynikał z większej liczby 
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debiutów gier. Koszt usług obcych wzrósł o 222 tys. PLN tj. 18,9% a wśród nich znajdowały się przede wszystkim 
usługi najmu, usługi księgowe i doradztwa podatkowego, a także usługi porządkowe, szkoleniowe, łączności, 
transportowe, bankowe oraz pozostałe usługi obce. 
Wśród istotnych czynników wpływających na wyniki podstawowej działalności operacyjnej: 
 zwiększenie efektywności procesu tworzenia nowych gier; 
 kontrolowanie polityki cenowej, obserwacja rynku ukierunkowana na zwiększenie marży; 
 stworzenie skutecznych mechanizmów zarządzania zasobami; 
 zwiększanie zespołu, co umożliwia zwiększenie sprzedaży i korzystanie z korzyści skali. 
Koszty działalności operacyjnej w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat w okresie od dnia 1 stycznia 
2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku wyniosły 2.652 tys. PLN, co oznacza wzrost o 22,2% (481 tys. PLN) w 
porównaniu z kwotą 2.171 tys. PLN w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku. Wzrost 
kosztów działalności operacyjnej Spółki był spowodowany przede wszystkim wzrostem usług obcych o 344 tys. PLN 
tj. 131,3% głównie wynikających z usług najmu, koszty tłumaczeń i przygotowania aplikacji pod dotację. Ponadto na 
wzrost kosztów wpływ miały większe koszty wynagrodzeń i amortyzacji,  które odpowiednio wzrosły o 26,9% i 12,3%. 
Wzrost tych kosztów związany jest ze zwiększaniem skali działalności Spółki i zwiększeniem zespołu projektowego, 
a także z większej liczby debiutów gier. 
W wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat koszt wytworzenia sprzedanych produktów w roku 2017 wyniósł 
1.698 tys. PLN, co oznacza wzrost o 44,1% (520 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 1.178 tys. PLN w roku 2016. Koszty 
te związane są bezpośrednio z wykazanymi z przychodami netto ze sprzedaży produktów wynikających ze sprzedaży 
gier, w tym min. koszty wynagrodzeń pracowników, amortyzacji gier po debiucie oraz inne koszty. Koszt wytworzenia 
sprzedanych produktów w  okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku wyniósł 543 tys. PLN, 
co oznacza wzrost o 38,2% (150 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 393 tys. PLN w okresie od dnia 1 stycznia 2017 
roku do dnia 31 marca 2017 roku. Koszty te związane są bezpośrednio z wykazanymi z przychodami netto ze 
sprzedaży produktów wynikających ze sprzedaży gier, w tym min. koszty wynagrodzeń pracowników, amortyzacji 
gier po debiucie oraz inne koszty. 
Zysk brutto ze sprzedaży w wariancie kalkulacyjnym w roku 2017 wyniósł 6.533 tys. PLN, co oznacza spadek o 
10,8% (788 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 7.321 tys. PLN w roku 2016, co było związane przede wszystkim ze 
wzrostem kosztu wytworzenia sprzedanych produktów oraz spadkiem przychodów. Zysk brutto ze sprzedaży w 
okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku wyniósł 1.413 tys. PLN, co oznacza spadek o 
22,7% (415 tys. PLN) w porównaniu z  kwotą 415 tys. PLN w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 
2017 roku, co było spowodowane spadkiem przychodów oraz wzrostem kosztu wytworzenia sprzedanych produktów. 
W 2017 roku koszty sprzedaży wyniosły 182 tys. PLN a koszty ogólnego zarządu 942 tys. PLN, co odpowiednio 
oznacza spadek o 58,9% i wzrost o 36,3% w porównaniu do roku 2016.  W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do 
dnia 31 marca 2018 roku koszty sprzedaży wyniosły 38 tys. PLN a koszty ogólnego zarządu 201 tys. PLN, co 
odpowiednio oznacza spadek o 46,5% i wzrost o  31,4% w porównaniu do okresu od dnia 1 stycznia 2017 roku do 
dnia 31 marca 2017 roku. 
Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży w 2017 roku w kwocie 5.409 tys. PLN, co oznacza spadek o 12,6% (778 tys. 
PLN) w  porównaniu do roku 2016. W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku Spółka 
osiągnęła zysk na sprzedaży w kwocie 1.174 tys. PLN, co oznacza spadek o 26.8% (430 tys. PLN) w porównaniu do 
okresu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku. 
Zysk z działalności operacyjnej Emitenta za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wyniósł 5.377 tys. PLN, co 
oznacza spadek o 12,9% (795 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 6.172 tys. PLN za rok zakończony dnia 31 grudnia 
2016 roku. Spadek zysku z działalności operacyjnej Emitenta związany był przede wszystkim z większą dynamiką 
wzrostu kosztów działalności operacyjnej aniżeli przychodów ogółem. Wzrost kosztów operacyjnych wynikał z 
rozwoju działalności Emitenta co wiązało się z koniecznością rozwoju zespołu projektującego gry. 
Zysk z działalności operacyjnej Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku wyniósł 
1.166 tys. PLN, co oznacza spadek o 27,0% (432 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 1.598 tys. PLN w okresie od dnia 
1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku. Spadek zysku z działalności operacyjnej Emitenta związany był 
ze wzrostem kosztów operacyjnych o 22,2%, co zostało opisane wyżej, przy wzroście przychodów o 1,4%. 
Spółka zamierza kontynuować politykę stabilnego wzrostu w kolejnych latach, utrzymywać koszty na bezpiecznym 
dla rentowności produkcji poziomie oraz poszerzać gamę oferowanych produktów w postaci nowych gier i aplikacji. 
W wyniku opisanych powyżej czynników zysk netto Spółki za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku wyniósł 
5.108 tys. PLN, co oznacza wzrost o 2,3% (113 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 4.995 tys. PLN za rok zakończony 
w dniu 31 grudnia 2016 roku. 
W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku zysk netto wyniósł 889 tys. PLN, co oznacza 
spadek o 28,8% (360 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 1.249 tys. PLN w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 
31 marca 2017 roku. Na spadek zysku netto podobnie jak na spadek zysku z działalności operacyjnej, wpływ miały 
przede wszystkim wyższe koszty operacyjne. 
W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku, a także po tym okresie do Daty Prospektu nie 
wystąpiły czynniki szczególne, które miałyby wpływ na wyniki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 
marca 2018 roku.  
. 
W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi na wynik finansowy Spółki częściowo wpływ miały 
przychody finansowe w związku ze sprzedażą udziałów i akcji w spółce The Dust S.A. (dawniej: The Dust spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością) wykazanych w rachunku zysków i strat w kwocie 642 tys. PLN. Przychody 
finansowe wynikały z zysku osiągniętego ze sprzedaży udziałów w wyżej wymieniowej spółce: (i) w dniu 3 kwietna 
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2017roku 40 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4 tys. PLN (po konwersji równoważne 40.000 akcjom) za kwotę 
4 tys. PLN, (ii) w dniu 3 kwietna 2017roku 20 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 tys. PLN (po konwersji 
równoważne 20.000 akcjom) za kwotę 158 tys. PLN, oraz w dniu 8 września 2017 roku 42.856 akcji o łącznej wartości 
nominalnej 4.285,60 PLN za łączną kwotę 514.272,00 PLN (po cenie 12 PLN za sztukę). 
Oprócz powyższych nie wystąpiły czynniki szczególne, które miałyby wpływ na wyniki w badanym okresie (w 
szczególności wpływ, który nie może być ujęty liczbowo). Zyski netto, które Spółka zamierza realizować w kolejnych 
latach, Spółka planuje przeznaczać na dalszy rozwój działalności. 

B.8 Wybrane 
najważniejsze 
informacje finansowe 
pro forma 

Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru. 
Przy wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić, że ze 
względu na ich charakter, informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie 
przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani jej wyników. 
Nie dotyczy. Emitent nie sporządzał informacji finansowych pro forma. Nie zaistniały przesłanki, które nakładałyby 
na Emitenta obowiązek sporządzenia informacji finansowych pro forma. 

B.9 Prognozowana 
lub szacowana 
wartość zysku 

W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową.  
Na Datę Prospektu Zarząd Spółki zdecydował o niesporządzaniu prognoz wyników finansowych. Emitent nie 
publikuje prognoz wyników ani wyników szacunkowych. 
W przypadku sporządzenia prognoz wyników w późniejszym terminie, Spółka dołączy prognozy wyników w formie 
aneksu do Prospektu. 

B.10 Zastrzeżenia 
Biegłego Rewidenta 

Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do 
historycznych informacji finansowych. 
Nie dotyczy. Biegły rewident nie przedstawił zastrzeżeń w raporcie w odniesieniu do historycznych informacji 
finansowych. 

B.11 Kapitał 
obrotowy 

W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb, 
należy załączyć wyjaśnienie. 
Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Emitenta wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb. 

C. PAPIERY WARTOŚCIOWE 
C.1 Nowe Akcje Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w 

tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. 
Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Spółka oferuje nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 100.000 (sto 
tysięcy) nowo emitowanych Akcji Serii F Spółki. 
Niniejszy Prospekt stanowi również podstawę do ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do 
obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW nie więcej niż 660.100 (sześćset 
sześćdziesiąt tysięcy sto) akcji, w tym:: 
 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) Akcji Serii B; 
 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) Akcji Serii D; 
 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii E; oraz 
 nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) nowoutworzonych Akcji Serii F oraz nie więcej niż 100.000 Praw do Akcji 

zwykłych serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 
dnia 14 grudnia 2017 roku. 

Dotychczas 448.000 Akcje Serii B było notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 
Istniejące Akcje Serii B są zdematerializowane w KDPW i zarejestrowane pod kodem ISIN PLTBULL00024. 

C.2 Waluta Oferty Waluta emisji papierów wartościowych. 
Akcje są emitowane w złotych (PLN). 

C.3 Kapitał 
zakładowy 

Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni. Wartość 
nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej. 
Na Datę Prospektu, wyemitowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.410,00 PLN (sto dwanaście tysięcy czterysta 
dziesięć złotych 00/100) i dzieli się na 1.124.100 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące sto) akcji o wartości 
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja następujących serii: 
 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A1, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, 

że na jedną akcję serii A1 przypadają dwa głosy; 
 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A2, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, 

że na jedną akcję serii A2 przypadają dwa głosy; 
 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A3, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, 

że na jedną akcję serii A3 przypadają dwa głosy; 
 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela; 
 20.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C1, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną 

akcję serii C1 przypadają dwa głosy; 
 20.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C2, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną 

akcję serii C2 przypadają dwa głosy; 
 20.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C3, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną 

akcję serii C3 przypadają dwa głosy; 
 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) akcji zwykłych serii D na okaziciela; 
 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii E na okaziciela. 
Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone. 
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C.4 Prawa związane 
z akcjami 

Opis praw związanych z papierami wartościowymi. 
Najważniejsze prawa majątkowe związane z Akcjami: 
 prawo do udziału w zysku (dywidendy); 
 prawo do pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo poboru); 
 prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Emitenta; 
 prawo do obciążania posiadanych Akcji zastawem lub użytkowaniem; 
 prawo do zbywania posiadanych Akcji. 
Najważniejsze prawa korporacyjne związane z Akcjami i Walnym Zgromadzeniem: 
 prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi; 
 prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów 

dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, w art. 540 § 1 KSH oraz w art. 561 § 1 KSH; 
 prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu; 
 prawo do żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje 

ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej 
akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał; 

 prawo do zamiany akcji; 
 prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu; 
 prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu; 
 prawo do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia; 
 prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia; 
 prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami; 
 prawo do uzyskania informacji o spółce; 
 prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, prawo do 

żądania odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów oraz nieodpłatnego przesłania listy akcjonariuszy pocztą 
elektroniczną; 

 prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad; 
 prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu 

komisję, złożoną co najmniej z trzech osób; 
 prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego 

wraz z odpisem sprawozdania z rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta; 
 prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania odpisów uchwał; 
 prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych. 

C.5 Ograniczenia 
dotyczące swobody 
zbywalności papierów 
wartościowych 

Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. 
 obowiązek zawiadomienia KNF oraz Spółki ciąży na każdym, kto: (i) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 

20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w spółce 
publicznej, (ii) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 
liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął, odpowiednio, 5%, 10%, 15%, 20%, 
25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, (iii) zmienił 
dotychczas posiadany udział ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań 
giełdowych (na Datę Prospektu takim rynkiem jest rynek podstawowy GPW), (iv) zmienił dotychczas posiadany 
udział ponad 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w spółce publicznej o co najmniej 1% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu; 

 obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w przypadku: (i) 
przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, (ii) przekroczenia progu 66% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu; 

 zakaz nabywania lub zbywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, 
z wykorzystaniem informacji poufnej; 

 zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie okresu zamkniętego przez osoby określone 
w Rozporządzeniu w Sprawie Nadużyć na Rynku; 

 spółka dominująca, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 KSH, ma obowiązek zawiadomić spółkę zależną o powstaniu 
lub ustaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku pod rygorem 
zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33% kapitału 
zakładowego spółki zależnej. 

 Poza wyżej wymienionymi ograniczeniami nie występują inne ograniczenia w wykorzystaniu przez Spółkę 
dostępnych zasobów kapitałowych, które miały, mają lub mogłyby mieć bezpośredni lub pośredni istotny wpływ 
na używanie przez Spółkę środków kapitałowych w działalności operacyjnej. 

C.6 Dopuszczenie do 
notowania na GPW 

Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu 
na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe 
są lub mają być przedmiotem obrotu. 
Akcje Dopuszczane będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW. 
Akcje Serii B, na Datę Prospektu, są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

C.7 Polityka 
dywidendy 

Opis polityki dywidendy. 
Obecna polityka Spółki w zakresie wypłaty dywidendy zakłada niewypłacanie dywidendy. 
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Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień 
dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od 
dnia powzięcia uchwały. Na Datę Prospektu, Zarząd nie planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłacania 
dywidendy.  
Historycznie Spółka nie wypłacała dywidendy. 

D. RYZYKO 
D.1 Ryzyka 
charakterystyczne dla 
spółki lub jej branży 

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego branży. 
Identyfikuje się następujące główne czynniki ryzyka charakterystyczne dla Emitenta oraz branży, w której prowadzi 
ona działalność: 
 ryzyko konkurencji; 

Konkurencyjny rynek wymaga od Emitenta pracy nad ciągłym podwyższaniem jakości produktów, a także nad 
szukaniem nowych nisz rynkowych i tematów gier, które mogłyby zaciekawić szeroką grupę odbiorców. Na 
rynku ciągle pojawiają się nowe produkty, przez co istnieje ryzyko spadku zainteresowania określonymi 
produktami Emitenta na rzecz produktów konkurencji. Spółka działa na rynku międzynarodowym, stąd 
negatywny wpływ na jej działalność może mieć aktywność podmiotów konkurencyjnych na całym świecie. 

 ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów; 
Znacząca część przychodów Emitenta pochodzi z dystrybucji gier przez kluczowych odbiorców, tj. między 
innymi Google Inc., Microsoft Corporation, Apple oraz BlackBerry, którzy są jednocześnie jednymi 
z największych dystrybutorów gier i aplikacji na świecie, za pośrednictwem prowadzonych przez nich cyfrowych 
platform dystrybucyjnych. Ewentualna rezygnacja któregoś z wymienionych odbiorców z oferowania gier 
Emitenta może mieć znaczący negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta. 

 ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trendów; 
Rynek gier mobilnych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Istnieje ryzyko pojawienia się nowych, 
niespodziewanych trendów, w które dotychczasowe produkty Emitenta nie będą się wpisywać. Podobnie nowy 
produkt Emitenta, stworzony z myślą o dotychczasowych preferencjach konsumentów, może nie zostać dobrze 
przyjęty ze względu na nagłą zmianę trendów.  

 ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii; 
Rynek nowych technologii jest rynkiem szybko rozwijającym się, co powoduje konieczność ciągłego 
monitorowania przez Emitenta pojawiających się tendencji i szybkiego dostosowywania się do wprowadzanych 
rozwiązań. 

 ryzyko związane z deficytem wykwalifikowanych pracowników na rynku; 
Na rynku pracy RP, na którym Grupa pozyskuje pracowników i współpracowników, widoczny jest deficyt wysoko 
wykwalifikowanych pracowników z sektora IT, przy jednoczesnym wysokim popycie na takich specjalistów. 
Powyższe może powodować trudności w znalezieniu przez Grupę pracowników z wystarczającym 
wykształceniem i doświadczeniem. Co więcej, większość szkół wyższych w Polsce nie oferuje edukacji 
w kierunku zawodów związanych z projektowaniem gier. 

 ryzyko związane z opóźnieniami w produkcji gier; 
Produkcja gier jest procesem złożonym i wieloetapowym, zależnym nie tylko od czynnika ludzkiego i realizacji 
kolejnych etapów pracy nad grą, ale także od czynników technicznych oraz wystarczającego poziomu 
finansowania. Niejednokrotnie, rozpoczęcie kolejnego etapu produkcji możliwe jest dopiero po zakończeniu 
poprzedniej fazy. Istnieje w związku z tym ryzyko opóźnienia na danym etapie produkcji, co dodatkowo może 
wpłynąć na opóźnienie w ukończeniu całej gry. 

 ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego w działalności Emitenta; 
Działalność Emitenta opiera się w szczególności na prawidłowo działającym sprzęcie elektronicznym. Istnieje 
ryzyko, iż w przypadku poważnej awarii sprzętu, która będzie niemożliwa do natychmiastowego usunięcia, 
Spółka może zostać zmuszona do czasowego wstrzymania części swojej działalności, aż do czasu usunięcia 
awarii. 

 ryzyko związane z produkcją gier zbliżonych do gier konkurencji; 
Funkcjonalność niektórych produktów Emitenta może wykazywać pewne podobieństwo w stosunku do 
produktów podmiotów konkurencyjnych. Taka procedura może prowadzić do zarzutów ze strony konkurencji 
dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej, naruszenia praw autorskich lub dopuszczenia się czynu 
nieuczciwej konkurencji i wszczęcia postępowań w tym zakresie. 

 ryzyko wprowadzenia nowych platform; 
Rynek rozrywki elektronicznej jest rynkiem szybko rozwijającym się, w związku z czym nie można wykluczyć 
wprowadzenia nowych technologii i platform dla graczy (np. nowych systemów mobilnych), które szybko staną 
się popularne wśród graczy. Istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie miała możliwości produkowania gier na nowe 
platformy wystarczająco wcześnie, by zapewnić zastąpienie wpływów z gier na dotychczasowe platformy, 
wpływami z produktów na nowe platformy. 

 ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego; 
Na zainteresowanie graczy produktami Emitenta wpływ mają m.in. czynniki niezależne od Emitenta, jak 
panujące aktualnie trendy, czy gusta konsumentów. Istotny dla osiągnięcia potencjalnego sukcesu jest również 
poziom jakości produktów znajdujących się już na rynku i stanowiących bezpośrednią konkurencję dla 
produktów Emitenta (w szczególności gier o zbliżonej tematyce), co determinuje ryzyko stworzenia przez 
Emitenta produktu, który nie spotka się z wystarczającym zainteresowaniem ze strony potencjalnych klientów. 
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D.3 Ryzyka 
charakterystyczne dla 
papierów 
wartościowych 

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych. 
Identyfikuje się następujące główne czynniki ryzyka związane z Ofertą oraz Akcjami: 
 ryzyko niedojścia Oferty do skutku; 

W przypadku niedojścia Oferty do skutku, dokonane płatności zostaną zwrócone potencjalnym Inwestorom. 
Inwestor jest zatem obarczony ryzykiem związanym ze stratą finansową, wynikającą z różnicy pomiędzy ceną, 
za którą zostały nabyte Prawa do Akcji a Ceną Ostateczną Akcji Oferowanych. 

 ryzyko odwołania lub zawieszenia Oferty; 
Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent może odwołać Ofertę w całości, bez podawania przyczyn. 

 ryzyko odstąpienia od przeprowadzania Oferty; 
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty jedynie z ważnych 
powodów. 

 ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Emitenta wymogów dotyczących dopuszczenia 
i wprowadzenia Praw do Akcji lub Akcji Emitenta do obrotu giełdowego; 
Wprowadzenie PDA oraz Akcji do obrotu giełdowego wymaga spełnienia warunków określonych w Regulaminie 
GPW i wymaga decyzji Zarządu GPW. Zarząd GPW może odmówić dopuszczenia PDA lub Akcji do obrotu na 
GPW, jeżeli warunki określone w Regulaminie GPW nie zostaną spełnione. 
Zarząd GPW może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego. Ponowny wniosek 
o dopuszczenie tych samych instrumentów finansowych do obrotu giełdowego może zostać złożony 
najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenia papierów 
wartościowych do obrotu giełdowego, a w przypadku złożenia odwołania, od daty doręczenia ponownej uchwały 
odmownej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji w stosunku do papierów wartościowych emitenta, Inwestorzy 
muszą liczyć się z czasowym brakiem ich płynności. 

 ryzyko naruszenia przepisów skutkujących zastosowaniem sankcji przez KNF; 
w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą 
publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium RP przez emitenta, 
sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na 
zlecenie emitenta lub sprzedającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF 
może nałożyć na Spółkę sankcje określone przepisami. 

 ryzyko wysokiej stopy redukcji zapisów w transzy dla Inwestorów Indywidualnych; 
Jeżeli łączna liczba akcji, na które Inwestorzy Indywidualni złożą zapisy przekroczy liczbę Akcji Oferowanych w 
tej transzy, dojdzie do redukcji zapisów, co oznacza, że Inwestorzy Indywidualni otrzymają mniej Akcji 
Oferowanych niż wskazali w złożonych zapisach. 

E. OFERTA 
E.1 Wykorzystanie 
wpływów z Oferty 

Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty 
pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 
Spółka szacuje, że łączne koszty związane z Ofertą, ukształtują się na poziomie około 1.200.000,00 PLN (jeden 
milion dwieście tysięcy złotych) i będą obejmowały:  
 koszt sporządzenia Prospektu;  
 koszty związane z akcją promocyjną;  
 koszty dostępu do danych analitycznych;  
 koszty wynagrodzenia, koszty i wydatki Doradcy Prawnego;  
 koszty doradztwa biegłych rewidentów;  
 koszty rozliczenia Oferty ponoszone na rzecz KDPW, GPW, KDPW_CCP;  
 koszty wynagrodzenia Oferującego, w tym koszty i wydatki Oferującego, związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem Oferty;  
 pozostałe opłaty na rzecz KDPW, GPW i notarialne.  

Informacja o ostatecznych kosztach Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym 
Spółki zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 13) Rozporządzenia o Raportach.  
Złożenie zapisu na Nowe Akcje nie jest związane z dodatkowymi opłatami dla Inwestorów.  
Inwestor powinien jednak zwrócić uwagę na dodatkowe koszty związane z nabyciem Nowych Akcji, do których należy 
w szczególności zaliczyć koszty prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia lub zapisu, ewentualne koszty wymiany 
walut obcych na polskie złote, koszty założenia lub prowadzenia rachunku inwestycyjnego oraz inne koszty bankowe 
powiązane z dokonywaniem wpłaty na Nowe Akcje itp. Inwestorzy powinni mieć również na uwadze, że wpłaty na 
Nowe Akcje nie są oprocentowane i w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty, Inwestorowi nie 
przysługują odsetki ani odszkodowanie.  

E.2a Przyczyny 
Oferty 

Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów 
pieniężnych. 
Przyczyny Oferty. 
Zamiarem Spółki jest wyemitowanie do 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F i wprowadzenie ich 
do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Wykorzystanie wpływów pieniężnych. 
Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą około 6.200.000,00 PLN (sześć milionów dwieście 
tysięcy złotych). Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Nowych Akcji przydzielonych 
Inwestorom w Ofercie oraz Ceny Ostatecznej Nowych Akcji. 
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Informacje na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Nowych Akcji oraz rzeczywistej wielkości kosztów 
Oferty, zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 
1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
Spółka zamierza przeznaczyć kwotę pozyskaną z emisji Nowych Akcji na następujące cele:  
 około 5.000.000,00 PLN (jedenaście milionów złotych) – przygotowanie 3 (trzech) nowych gier do portfolio 

Spółki oraz związane z tym powiększenie zespołu Spółki; 
 około 1.200.000,00 PLN (cztery miliony złotych) – reklamę nowych gier. 

Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych, które mają być finansowane ze środków pozyskanych z 
emisji. 
Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych, które mają być finansowane ze środków pozyskanych z emisji 
wynosi 6.200.000,00 PLN (sześć milionów dwieście tysięcy złotych). Cele te będą sfinansowane wpływami z emisji 
Nowych Akcji.  
Cele emisji.  
Emitent zamierza rozwijać swoją działalność poprzez wprowadzenie do oferty nowych tytułów gier. Przy zwiększonej 
skali działalności Emitenta, konieczne będzie również dostosowanie wydatków na marketing do zwiększonego 
poziomu produkcji. Szczegółowe omówienie przeznaczenia wpływów netto z emisji i związanych z nimi celów 
przedstawiono poniżej: 
 wykonanie trzech nowych gier mobilnych – zamiarem Emitenta jest wprowadzenie do portfolio 3 (trzech) 

nowych tytułów gier. Intencją Emitenta jest zapewnienie jak najwyższej jakości nowych produktów. Powyższe 
będzie się wiązać z rozszerzeniem zespołu Emitenta o dodatkowych członków, którzy zapewnią odpowiednie 
tempo i jakość prac nad produkcją nowych tytułów. W ocenie Emitenta, nowe produkcje wpłynął pozytywnie na 
jego pozycję na rynku rozrywki elektronicznej i zwiększą zainteresowanie graczy produktami Spółki; 

 reklama nowych gier – w związku z planami obejmującymi wydawanie nowych tytułów gier, konieczne będzie 
również poniesienie dodatkowych wydatków na marketing. Emitent planuje wykorzystywać wyłącznie kampanie 
dedykowane urządzeniom mobilnym, gdyż uważa je za najbardziej efektywne przy pozyskiwaniu nowych 
użytkowników. Dokładne założenia budżetu marketingowego będą dostosowywane na bieżąco do aktualnej 
sytuacji na rynku. 

Wyżej wymienione elementy będą spójnie wspierać realizację celu, jakim jest organiczny rozwój Spółki, u podstawy 
którego leży zwiększenie liczebności zespołu, które przełoży się na wzrost produkcji gier.  
Emitent nie będzie wykorzystywał środków pozyskanych w ramach emisji na pokrycie bieżących kosztów 
działalności, które jest w stanie pokrywać na bieżąco z uzyskiwanych przychodów. Wpływy z emisji zostaną 
przeznaczone wyłącznie na rozwój działalności Emitenta.  

E.3 Warunki Oferty Opis warunków oferty. 
Oferta. 
Na podstawie niniejszego Prospektu zostanie zaoferowane nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) nowo utworzonych 
Akcji Serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 
grudnia 2017 roku, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej nie 
większej niż 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100).  
Nowe Akcje będą stanowić do 8,2% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniając tym samym do 5,6% 
głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.  
Niniejszy Prospekt stanowi również podstawę do ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do 
obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW nie więcej niż 660.100 (sześćset 
sześćdziesiąt tysięcy sto) Akcji Dopuszczanych, w tym:  
 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) Akcji Serii B;  
 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) Akcji Serii D;  
 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii E; oraz  
 nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) nowo utworzonych Akcji Serii F oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy 

Praw do Akcji), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
z dnia 14 grudnia 2017 roku.  

W przypadku niespełniania warunków dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego na GPW, Emitent będzie ubiegać 
się o wprowadzenie Nowych Akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Emitent przekaże taką 
informację w formie aneksu do Prospektu przed przydziałem akcji nowej emisji. 
Akcje Serii B są zdematerializowane w KDPW i zarejestrowane pod kodem ISIN PLTBULL00024. Akcje Serii B są 
notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Prawa do Akcji oraz Nowe Akcje będą 
zdematerializowane.  
Akcje Serii D, Akcje Serii E oraz Nowe Akcje zostaną zdematerializowane z chwilą ich zarejestrowania na podstawie 
umowy zawartej przez Spółkę z KDPW. Podmiotem odpowiedzialnym za rejestr akcji będzie Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa).  
Nowe akcje będą oferowane wyłącznie na terytorium RP w drodze oferty publicznej, zgodnie z art. 3 Ustawy o Ofercie 
Publicznej. Oferta publiczna zostanie podzielona na dwie transze – jedną skierowaną do Inwestorów Indywidualnych, 
a drugą do Inwestorów Instytucjonalnych, z uwzględnieniem następujących założeń:  
 na Datę Prospektu przewiduje się, że Inwestorom Indywidualnym zostanie przydzielone około 25% łącznej 

liczby Nowych Akcji;  
 na Datę Prospektu przewiduje się, że Inwestorom Instytucjonalnym zostanie przydzielone około 75% łącznej 

liczby Nowych Akcji.  
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Emitent w porozumieniu z Oferującym zastrzega sobie prawo zmiany tych proporcji do dnia ustalenia Ceny 
Ostatecznej Nowych Akcji i liczby ostatecznej Nowych Akcji.  
Spółka zwraca uwagę Inwestorów, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby 
przeprowadzenia Oferty opisanych powyżej Nowych Akcji jest niniejszy Prospekt wraz z zatwierdzonymi przez KNF 
i opublikowanymi aneksami do Prospektu.  
Nie są tworzone ani nie są przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym żadne inne papiery 
wartościowe tej samej lub innej klasy, co Nowe Akcje i Akcje Dopuszczane.  
Emitentowi nie jest znany najwcześniejszy możliwy moment dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu.  
Podmioty koordynujące lub oferujące Nowe Akcje w Ofercie. 
Podmiotem koordynującym Ofertę jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Mogilska 65, 
31-545 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000033118, NIP 
676-10-44-221 o kapitale zakładowym 13.500.000,00 PLN (w pełni opłaconym). Trigon Dom Maklerski S.A. działa 
na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 26 listopada 2002 roku Nr KPWiG 
4021-21/2002/.  
Trigon Dom Maklerski S.A. pełni również funkcję Oferującego, jest podmiotem odpowiedzialnym za pośrednictwo w 
proponowaniu nabycia Nowych Akcji, w tym: za czynności o charakterze doradczym w zakresie aspektów 
finansowych, mające na celu przeprowadzenie publicznej oferty Nowych Akcji oraz wprowadzenie Nowych Akcji do 
obrotu na rynku regulowanym.  
Oferujący zamierza stworzyć konsorcjum wybranych firm inwestycyjnych na potrzeby przyjmowania zapisów na 
Nowe Akcje w transzy przeznaczonej dla Inwestorów Indywidualnych.  
Uprawnieni Inwestorzy. 
Oferta kierowana jest do dwóch grup Inwestorów: 
 Inwestorów Indywidualnych; 
 Inwestorów Instytucjonalnych.  
Harmonogram Oferty. 
Oferta zostanie rozpoczęta w dniu publikacji Prospektu, co nastąpi niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez KNF. 
Poniżej został przedstawiony przewidywany harmonogram Oferty. Czas podawany jest według czasu 
warszawskiego. 

Harmonogram Oferty 

Termin Czynność 

25 czerwca 2018 r. 
ustalenie Ceny Maksymalnej oraz złożenie do KNF aneksu do Prospektu 
określającego Ceną Maksymalną 

27 czerwca 2018 r. 

publikacja Prospektu, publikacja aneksu do Prospektu określającego Cenę 
Maksymalną (przy założeniu, że zatwierdzenie aneksu do Prospektu 
określającego Cenę Maksymalną nastąpi nie później niż w dniu 26 czerwca 
2018 r.) 

27 czerwca – 11 lipca 2018 r. przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych 
(do dnia 11 lipca 2018 r. do godziny 23:59) 

4 lipca 2018 r. rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów 
Instytucjonalnych 

12 lipca 2018 r.  zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów 
Instytucjonalnych; ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Nowych Akcji 
w ramach Oferty ostatecznej liczby Nowych Akcji poszczególnym kategoriom 
Inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Nowych Akcji dla Inwestorów 
Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Nowych Akcji dla Inwestorów 
Instytucjonalnych 

13 - 17 lipca 2018 r. przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 
18 lipca 2018 r. przydział Nowych Akcji 

Około 2 tygodni od przydziału 
Nowych Akcji 

przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz 
rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku 
regulowanym 

Około 1 miesiąca od 
przydziału Nowych Akcji 

przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz 
rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym 

Powyższy harmonogram ma charakter orientacyjny. Z uwagi na zdarzenia niezależne od Spółki, uwzględnione 
w niniejszym harmonogramie, może on ulec zmianie. Jednocześnie Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany 
terminów przewidzianych w harmonogramie, po wcześniejszych konsultacjach z Oferującym. Informacje o wszelkich 
zmianach terminów zostaną przekazane w drodze komunikatu aktualizującego, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy 
o Ofercie Publicznej, najpóźniej w dniu upływu danego terminu, poza poniższymi wyjątkami.  
W przypadku zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów odpowiedni komunikat 
aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości najpóźniej na dzień przed pierwotnym terminem 
rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów na Nowe Akcje. Jeżeli zmianie ulegnie termin zakończenia 
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budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, odpowiedni komunikat aktualizujący zostanie podany 
do publicznej wiadomości najpóźniej w przeddzień upływu terminu.  
Cena Maksymalna. 
Spółka w uzgodnieniu z Oferującym ustalą Cenę Maksymalną sprzedaży Nowych Akcji na potrzeby składania 
zapisów przez Inwestorów Indywidualnych. W związku z ustaleniem Ceny Maksymalnej Spółka wystąpi do KNF 
z wnioskiem o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej. Aneks do 
Prospektu zawierający informację o Cenie Maksymalnej zostanie udostępniony niezwłocznie po zatwierdzeniu przez 
KNF, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili jego zatwierdzenia.  
Dla potrzeb budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych będzie mógł być ustalony orientacyjny 
przedział cenowy, który nie będzie podany do publicznej wiadomości oraz który może ulec zmianie.  
Cena Ostateczna Nowych Akcji 
Emitent w porozumieniu z Oferującym ustalą ostateczną cenę emisyjną Nowych Akcji po zakończeniu etapu 
budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Ostateczna cena emisyjna Nowych Akcji zostanie 
ustalona przez Zarząd Spółki, zgodnie z upoważnieniem dla Zarządu, udzielonym w Uchwale Emisyjnej.  
Cena Ostateczna Nowych Akcji nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna i będzie taka sama dla Inwestorów 
Indywidulanych i dla Inwestorów Instytucjonalnych. 
Jednocześnie, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej osobom, które złożyły zapis przed 
przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od 
skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia 
przekazania do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie Nowych Akcji.  
Ostateczna liczba Nowych Akcji w ramach Oferty. 
Spółka w porozumieniu z Oferującym ustalą ostateczną liczbę oferowanych Nowych Akcji, najpóźniej w dniu 
ustalenia Ceny Ostatecznej Nowych Akcji. Jednocześnie zostanie ustalona ostateczna liczba Nowych Akcji 
oferowana Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym.  
Informacja odnośnie ustalonej ostatecznej liczby Nowych Akcji w ramach Oferty zostanie podana do publicznej 
wiadomości zgodnie z art. 54 ust. 3 oraz art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki został 
opublikowany niniejszy Prospekt.  
Jednocześnie, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej osobom, które złożyły zapis przed 
przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie Nowych Akcji, przysługuje uprawnienie do 
uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni 
roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie Nowych Akcji.  

E.4 Podmioty 
zaangażowane  
w Ofertę 

Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty. 
Oferujący prowadzi działalność usługową w pełnym zakresie na rynku papierów wartościowych, która obejmuje obrót 
i działalność maklerską, zarządzanie aktywami, pozyskiwanie finansowania i doradztwo finansowe, jak również 
oferuje inne usługi i produkty bankowości inwestycyjnej różnym spółkom i osobom fizycznym. W zwykłym toku 
działalności prowadzonej przez Oferującego w zakresie obrotu papierami wartościowymi, usług maklerskich, 
zarządzania aktywami i pozyskiwania finansowania może on być w dowolnym czasie zleceniobiorcą lub 
zleceniodawcą więcej niż jednej strony, zajmować długą lub krótką pozycję, dokonywać obrotu lub w inny sposób 
przeprowadzać transakcje na własny rachunek lub na rachunek klientów, dotyczące dłużnych lub udziałowych 
papierów wartościowych lub niepodporządkowanych kredytów Spółki, jej podmiotów powiązanych lub innych 
podmiotów, które mogą uczestniczyć lub mieć związek z Ofertą. Ponadto Oferujący może mieć obecnie lub w 
przyszłości powiązania inwestycyjne w ramach działalności powierniczej oraz inne powiązania ze stronami innymi 
niż Spółka i takie strony mogą mieć interes w związku ze Spółką lub Ofertą. Co więcej, Oferujący może mieć 
powiązania powiernicze lub inne, w ramach których może wykonywać prawa głosu z papierów wartościowych 
różnych osób, a takie papiery wartościowe mogą w dowolnym czasie obejmować papiery wartościowe Spółki lub 
innych podmiotów zainteresowanych Ofertą. Oferujący prowadzi działalność zgodnie z polityką dotyczącą konfliktu 
interesów, która ma na celu identyfikowanie wszelkich konfliktów interesów w zwykłym toku działalności oraz 
stosowanie środków organizacyjnych i proceduralnych służących zarządzaniu takimi konfliktami.  
Oferujący zawarł z Emitentem umowę pośrednictwa w zaoferowaniu akcji Spółki w trybie pierwszej oferty publicznej. 
Na podstawie zawartej umowy, Oferujący przyjął zlecenie zorganizowania oferty sprzedaży Nowych Akcji na rzecz 
Inwestorów. Emitent zobowiązał się do zaoferowania określonej liczby Nowych Akcji w ramach Oferty za 
pośrednictwem Oferującego po uprzednio zaakceptowanej Cenie Emisyjnej. W zamian za usługi świadczone na 
rzecz Emitenta, Oferujący otrzyma wynagrodzenie zgodne z założeniami wskazanymi w umowie. 

E.5 Akcjonariusze 
Sprzedający; 
ograniczenie 
zbywalności 

Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży. Umowy zakazu 
sprzedaży akcji typu "lock up": strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu objętego zakazem 
sprzedaży. 
Na podstawie umowy zawartej w dniu 19 grudnia 2017 roku, Kurtier spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 
z siedzibą w Wysokiej, Pretium Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej, Pan Radosław Łapczyński, Tech Invest 
Group S.A. z siedzibą w Wysokiej, Pan Grzegorz Zwoliński oraz Pan Damian Fijałkowski zobowiązali się do 
niezbywania pod jakimkolwiek tytułem prawnym należących do nich akcji w terminie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 
następującego po upływie 12 miesięcy kalendarzowych licząc od dnia debiutu Akcji na GPW (rynku regulowanym), 
rozumianego jako pierwszy dzień notowań Akcji na GPW. Kurtier spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 
posiada na Datę Prospektu 17.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki. 

E.6 Rozwodnienie Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą. W przypadku 
oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać wielkość i wartość 
procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na nową ofertę. 
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Przy założeniu zakończenia Oferty zgodnie z planem Emitenta, tj. w sytuacji zaoferowania i nabycia przez 
Inwestorów wszystkich Nowych Akcji, dojdzie do rozwodnienia procentowego udziału obecnych akcjonariuszy 
w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki i emisji Nowych Akcji, akcje istniejące obecnie w kapitale zakładowym Spółki będą 
stanowiły 91,8% kapitału zakładowego i będą uprawniały do 94,4% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Ponadto, Nowe Akcje doprowadzą do wzrostu liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki z 1.124.100 do 1.224.100 
akcji. Nowe Akcje będą uprawniały do 5,6% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Poniższa tabela prezentuje stan akcjonariatu na Datę Prospektu oraz rozwodnienie obecnych akcjonariuszy po 
przeprowadzeniu Oferty w sytuacji, w której Spółka przeprowadzi emisję 100.000 (sto tysięcy) Akcji Serii F. 

 Na Datę Prospektu Stan po przeprowadzeniu Oferty 

 Liczba Akcji % głosów na WZ Liczba Akcji % głosów na WZ 

Grzegorz 
Zwoliński 

218 000 24,05 218 000 22,71 

Damian 
Fijałkowski 

218 000 24,05 218 000 22,71 

Radosław 
Łapczyński 

218 000 24,05 218 000 22,71 

Pozostali obecni 
akcjonariusze 

470 100 27,85 470 100 26,29 

Subskrybenci 
Nowych Akcji 

0 0 100 000 5,59 

Źródło: Spółka 
     

E.7 Szacunkowe 
koszty pobierane od 
inwestora 

Szacunkowe koszty pobierane od Inwestora przez Emitenta lub oferującego. 
Złożenie zapisu na Nowe Akcje nie jest związane z dodatkowymi opłatami dla Inwestorów.  
Inwestor powinien jednak zwrócić uwagę na dodatkowe koszty związane z nabyciem Nowych Akcji, do których należy 
w szczególności zaliczyć koszty prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia lub zapisu, ewentualne koszty wymiany 
walut obcych na polskie złote, koszty założenia lub prowadzenia rachunku inwestycyjnego oraz inne koszty bankowe 
powiązane z dokonywaniem wpłaty na Nowe Akcje itp. Inwestorzy powinni mieć również na uwadze, że wpłaty na 
Nowe Akcje nie są oprocentowane i w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty, Inwestorowi nie 
przysługują odsetki ani odszkodowanie.  
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CZYNNIKI RYZYKA 

1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w ramach którego Spółka prowadzi działalność 

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na rynku polskim, a także na rynkach zagranicznych. 
Znaczna część przychodów Emitenta pochodzi z obrotu zagranicznego (99,2% w 2016 roku oraz 95,1% 
w 2017 roku), dlatego na poziom przychodów Emitenta, oprócz rynku krajowego (0,8% w 2016 roku 
oraz 4,9% w 2017 roku), wpływ mają przede wszystkim tendencje i sytuacja makroekonomiczna na 
światowych rynkach. Ewentualne spowolnienie gospodarcze może negatywnie wpłynąć na osiąganą 
przez Emitenta rentowność oraz dynamikę rozwoju. 

Koniunktura na rynku gier w pewnym stopniu zależna jest od czynników makroekonomicznych, takich 
jak poziom PKB, poziom wynagrodzeń, dochodów i wydatków gospodarstw domowych oraz poziom 
wydatków konsumpcyjnych. Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, że Spółka nie ma wpływu na 
wskazane powyżej czynniki kształtujące koniunkturę w branży, których zmiana może negatywnie 
wpłynąć na poziom sprzedaży Emitenta i jego wyniki finansowe. Opisany powyżej czynnik ryzyka na 
datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko walutowe 

Ze względu na fakt, iż Emitent ponosi koszty wytworzenia w PLN, natomiast znaczna część przychodów 
realizowana jest w walutach obcych, czynnikiem ryzyka, z jakim Emitent ma do czynienia jest ryzyko 
wystąpienia niekorzystnych zmian kursów walutowych. Na Datę Prospektu ryzyko to dotyczy 
szczególnie kursu wymiany PLN w stosunku do USD i EUR, gdyż przychody ze sprzedaży produktów 
rozliczane w tych walutach stanowiły w 2017 roku ponad 45,5% całkowitych przychodów Emitenta ze 
sprzedaży produktów i usług. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż część przychodów Emitenta 
realizowanych w PLN jest również zależna od kursów walut, gdyż bazowe rozliczenie odbywa się 
w walutach obcych i dopiero później, przed właściwym przekazaniem środków Emitentowi, następuje 
techniczne przeliczenie na PLN według aktualnie obowiązujących kursów. Aprecjacja złotego względem 
USD i EUR może negatywnie wpłynąć na niektóre prezentowane pozycje Historycznych Informacji 
Finansowych Emitenta, w szczególności na przychody ze sprzedaży, co przy stałych kosztach 
wytworzenia, ponoszonych w PLN, może również negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. 
Inwestorzy powinni brać pod uwagę fakt, iż Emitent nie stosuje zabezpieczeń przed ryzykiem 
walutowym. 

Na Datę Prospektu Emitent nie podejmuje istotnych działań mających na celu zabezpieczenie przed 
ryzykiem walutowym, jednakże Emitent nie wyklucza wdrożenia rozwiązań mających na celu 
zabezpieczenie przed opisanym ryzykiem wraz z rozwojem działalności Emitenta. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko związane z nielegalnym udostępnianiem produktów Emitenta 

Znaczna część przychodów Emitenta pochodzi z dystrybucji produktów za pośrednictwem kanałów 
cyfrowych, co zwiększa ryzyko związane z nielegalnym rozpowszechnianiem produktów Emitenta bez 
zgody i wiedzy Emitenta. Pozyskiwanie przez konsumentów produktów Emitenta w sposób nielegalny 
może negatywnie wpłynąć na poziom sprzedaży Emitenta oraz jego wyniki finansowe. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko konkurencji 

Rynek gier jest rynkiem konkurencyjnym. Konsumentom oferowane są liczne produkty, nierzadko 
o podobnej tematyce. Konkurencyjny rynek wymaga od Emitenta pracy nad ciągłym podwyższaniem 
jakości produktów, a także nad szukaniem nowych nisz rynkowych i tematów gier, które mogłyby 
zaciekawić szeroką grupę odbiorców. Na rynku ciągle pojawiają się nowe produkty, przez co istnieje 
ryzyko spadku zainteresowania określonymi produktami Emitenta na rzecz produktów konkurencji. 
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Spółka działa na rynku międzynarodowym, stąd negatywny wpływ na jej działalność może mieć 
aktywność podmiotów konkurencyjnych na całym świecie. 

Spółka narażona jest na ryzyko konkurencji przede wszystkim w ujęciu generalnym, jako podmiot 
oferujący produkty rozrywki elektronicznej. Branża aplikacji multimedialnych jest branżą, w której 
kluczową rolę odgrywa innowacyjność, dostęp do nowych technologii i ciągła dbałość o optymalizację 
kosztową. Ze względu na profil, a także szeroki zasięg geograficzny działalności, Spółka do grona 
swoich konkurentów zalicza szereg podmiotów zajmujących się tworzeniem gier w Polsce i na świecie. 

Jednocześnie Spółka jest zdania, że w ujęciu jednostkowym, dzięki wysokiemu zróżnicowaniu 
produktów, możliwe jest silne minimalizowanie konkurencji ze strony produktów innych podmiotów 
z branży. Gry oferowane przez poszczególnych producentów różnią się pod względem prezentowanej 
tematyki, co powoduje, że każdy producent może znaleźć na rynku swoją niszę, pod warunkiem, że 
zdoła wytworzyć produkcję nowatorską lub taką, która zaciekawi potencjalnego gracza. Powyższe 
powoduje znaczne ograniczenie konkurencyjności rynku rozrywki elektronicznej. 

Rynek produkcji gier jest rynkiem rozwijającym się, w związku z czym istnieje ryzyko pojawienia się 
nowych podmiotów konkurencyjnych wobec Emitenta, które będą oferować produkty podobne do 
produktów Emitenta. Taka sytuacja może spowodować spadek zainteresowania produktami Emitenta 
wśród konsumentów na wybranych lub wszystkich rynkach geograficznych, na których Spółka prowadzi 
działalność. Istotne zwiększenie poziomu konkurencji na rynkach, na których Spółka prowadzi 
działalność może negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi podmiotów konkurencyjnych 

Procesy konsolidacyjne zachodzące wśród podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Emitenta mogą 
doprowadzić do wzmocnienia pozycji rynkowej tych podmiotów, a co za tym idzie, do osłabienia pozycji 
Emitenta na rynku krajowym i międzynarodowym. Taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na 
działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów 

Znacząca część przychodów Emitenta pochodzi z dystrybucji gier przez kluczowych odbiorców, 
tj. między innymi Google Inc., Microsoft Corporation, Apple oraz BlackBerry, którzy są jednocześnie 
jednymi z największych dystrybutorów gier i aplikacji na świecie, za pośrednictwem prowadzonych 
przez nich cyfrowych platform dystrybucyjnych. Ewentualna rezygnacja któregoś z wymienionych 
odbiorców z oferowania gier Emitenta może mieć znaczący negatywny wpływ na działalność operacyjną 
i wyniki finansowe Emitenta. Ponadto umowy o dystrybucję dotyczą określonych produktów Emitenta, 
których specyfikacja jest elementem umowy. Istnieje ryzyko nieprzyjęcia przez kontrahenta produktu 
Emitenta do dystrybucji, co może ograniczyć wynik finansowy Emitenta realizowany na sprzedaży 
danego produktu.  

Wyżej wymienieni odbiorcy są kluczowymi dystrybutorami produktów Emitenta na Datę Prospektu, 
jednakże ich struktura może ulec zmianie. Zmiana ta może być uwarunkowana popularnością 
poszczególnych platform, która jest pochodną zainteresowania poszczególnymi modelami urządzeń 
mobilnych dających dostęp do ściśle określonej platformy. 

Z uzależnieniem od kluczowych odbiorców związane jest także ryzyko niewywiązywania się lub 
nienależytego wywiązania się z warunków umów, co może skutkować utratą kluczowych klientów lub 
nałożeniem na Emitenta kar umownych za brak realizacji lub nieterminową realizację umów. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 
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Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trendów 

Rynek gier mobilnych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Istnieje ryzyko pojawienia się 
nowych, niespodziewanych trendów, w które dotychczasowe produkty Emitenta nie będą się wpisywać. 
Podobnie nowy produkt Emitenta, stworzony z myślą o dotychczasowych preferencjach konsumentów, 
może nie zostać dobrze przyjęty ze względu na nagłą zmianę trendów. Niska przewidywalność rynku 
powoduje także, że określony produkt Emitenta, np. cechujący się wysoką innowacyjnością, może nie 
trafić w gust konsumentów. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną 
i wyniki finansowe Emitenta. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii 

Na działalność Emitenta duży wpływ mają nowe technologie i rozwiązania informatyczne. Rynek 
nowych technologii jest rynkiem szybko rozwijającym się, co powoduje konieczność ciągłego 
monitorowania przez Emitenta pojawiających się tendencji i szybkiego dostosowywania się do 
wprowadzanych rozwiązań. Istnieje zatem ryzyko niedostosowania się Emitenta do zmieniających się 
warunków technologicznych, co może negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną Emitenta i jego 
wyniki finansowe. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko związane ze światowymi kampaniami na rzecz aktywnego trybu życia 

Swoiste zagrożenie dla produkowanych przez Emitenta gier stanowią ogólnoświatowe kampanie 
walczące z nadmiernym poświęcaniem czasu na rzecz gier oraz promujące zdrowy, aktywny styl życia. 
Nie można wykluczyć, że w wyniku takich kampanii bardziej popularny stanie się model aktywnego 
spędzania wolnego czasu, co może wiązać się ze zmniejszeniem zapotrzebowania na produkty 
oferowane przez Emitenta, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na jego wyniki finansowe. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko związane z deficytem wykwalifikowanych pracowników na rynku 

Na rynku pracy RP, na którym Spółka pozyskuje pracowników i współpracowników, widoczny jest deficyt 
wysoko wykwalifikowanych pracowników z sektora IT, przy jednoczesnym wysokim popycie na takich 
specjalistów. Powyższe może powodować trudności w znalezieniu przez Spółkę pracowników 
z wystarczającym wykształceniem i doświadczeniem. Co więcej, większość szkół wyższych w Polsce 
nie oferuje edukacji w kierunku zawodów związanych z projektowaniem gier. W efekcie, rynek 
pracowników w tym zakresie jest wąski. Istnieje ryzyko, że Spółka będzie miała czasowe problemy ze 
znalezieniem osób o spełniających jej oczekiwania kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie 
programowania. Z uwagi na powyższe, nie można wykluczyć, iż w przyszłości nieunikniony będzie 
wzrost kosztów zatrudnienia, w tym również kosztów ponoszonych w celu utrzymania kluczowych dla 
Spółki pracowników. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko nieuzyskania zakładanych wpływów z emisji Nowych Akcji 

Cele emisji oraz planowane wykorzystanie środków pozyskanych w ramach Oferty zostały opisane 
w rozdziale Wykorzystanie wpływów z Oferty. W przypadku, gdy Cena Ostateczna Nowych Akcji 
zostanie ustalona na poziomie niższym od zakładanego, bądź w przypadku, gdy nie wszystkie Nowe 
Akcje zostaną objęte, wpływy z emisji Nowych Akcji będą niższe niż zakładane. W takim przypadku 
Emitent będzie finansował inwestycje ze środków własnych, a w razie potrzeby oraz w miarę posiadanej 
zdolności kredytowej oraz płynności finansowej, przy pomocy finansowania dłużnego. Może to wydłużyć 
termin osiągnięcia zakładanych celów strategicznych. Dodatkowo zwiększenie kosztów finansowych 
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związane z korzystaniem z finansowania dłużnego może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe 
Emitenta. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu 

Dla działalności Emitenta znaczenie mają kompetencje oraz know-how osób stanowiących zespół 
pracujący nad określonym produktem, a także kadrę zarządzającą i kadrę kierowniczą Emitenta. 
Odejście osób z wymienionych grup może wiązać się z utratą przez Emitenta wiedzy oraz 
doświadczenia w zakresie profesjonalnego projektowania gier. Utrata członków zespołu pracującego 
nad danym produktem może negatywnie wpłynąć na jakość danej gry oraz na termin jej oddania, a co 
za tym idzie na wynik sprzedaży produktu i wyniki finansowe Emitenta. Podobnie utrata osób 
stanowiących kadrę zarządzającą wyższego szczebla Emitenta może wpłynąć na okresowe 
pogorszenie wyników finansowych Emitenta. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko związane z opóźnieniami w produkcji gier 

Produkcja gier jest procesem złożonym i wieloetapowym, zależnym nie tylko od czynnika ludzkiego 
i realizacji kolejnych etapów pracy nad grą, ale także od czynników technicznych oraz wystarczającego 
poziomu finansowania. Niejednokrotnie, rozpoczęcie kolejnego etapu produkcji możliwe jest dopiero po 
zakończeniu poprzedniej fazy. Istnieje w związku z tym ryzyko opóźnienia na danym etapie produkcji, 
co dodatkowo może wpłynąć na opóźnienie w ukończeniu całej gry. Niedotrzymanie założonego 
harmonogramu produkcji może spowodować opóźnienie premiery gry, co może mieć negatywny wpływ 
na poziom sprzedaży określonego produktu i uniemożliwić osiągnięcie przez Emitenta oczekiwanych 
wyników finansowych. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko pogorszenia się wizerunku Emitenta 

Na wizerunek Emitenta silny wpływ mają opinie konsumentów, w tym przede wszystkim opinie 
publikowane w Internecie, szczególnie za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali recenzujących 
gry oraz na platformach dystrybucyjnych. Głównym sposobem dystrybucji produktów są kanały cyfrowe, 
w związku z czym negatywne opinie mogą wpłynąć na utratę zaufania klientów i współpracowników 
Emitenta oraz na pogorszenie jego reputacji. Taka sytuacja wymagałaby od Emitenta przeznaczenia 
dodatkowych środków na kampanie marketingowe mające na celu neutralizację negatywnych opinii o 
Emitencie, a także mogłaby negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi 

Według dostępnych informacji wobec Emitenta nie toczy się żadne postępowanie sądowe ani 
administracyjne, mające istotny wpływ na działalność Emitenta. Jednak działalność Emitenta w branży 
sprzedaży na rzecz konsumentów rodzi potencjalne ryzyko związane z ewentualnymi roszczeniami 
klientów w odniesieniu do sprzedawanych produktów. Spółka zawiera także umowy handlowe 
z zewnętrznymi podmiotami, na podstawie których obie strony zobowiązane są do określonych 
świadczeń. Istnieje w związku z tym ryzyko powstania sporów i roszczeń na tle umów handlowych. 
Powstałe spory lub roszczenia mogą w negatywny sposób wpłynąć na renomę Emitenta, 
a w konsekwencji na jego wyniki finansowe. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 
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Ryzyko roszczeń z zakresu praw własności intelektualnej 

Emitent w zakresie swojej działalności wykorzystuje elementy dostarczane przez podmioty zewnętrzne. 
Umowy z dostawcami przewidują możliwość korzystania przez Spółkę z zakupionej technologii bez 
ograniczeń rzeczowych i czasowych. Ponadto Spółka działa na podstawie uzyskanych licencji, dlatego 
istnieje ryzyko, że podmioty zewnętrzne, biorąc pod uwagę nieprecyzyjne postanowienia umów 
licencyjnych, będą w posiadaniu praw własności intelektualnej do poszczególnych modułów bądź 
projektów gier. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko związane z utratą płynności finansowej 

Emitent może być narażony na sytuację, w której nie będzie w stanie realizować swoich zobowiązań 
finansowych w momencie ich wymagalności. Ponadto Emitent jest narażony na ryzyko związane 
z niewywiązywaniem się przez kluczowych klientów ze zobowiązań umownych wobec Emitenta, w tym 
nieterminowe regulowanie zobowiązań przez platformy internetowe, przy użyciu których dystrybuowane 
są produkty Emitenta. Takie zjawisko może mieć negatywny wpływ na płynność Emitenta i powodować 
m.in. konieczność dokonywania odpisów aktualizujących należności. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych 

Spółka jest narażona na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci 
elektrycznych, zarówno w obrębie wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, w tym naturalne, 
działania wojenne i inne. Mogą one skutkować zmniejszeniem efektywności działalności Emitenta albo 
jej całkowitym zaprzestaniem. W takiej sytuacji Spółka jest narażona na zmniejszenie przychodów lub 
poniesienie dodatkowych kosztów. Wskazane okoliczności mogą mieć znaczący, negatywny wpływ na 
działalność i sytuację finansową Emitenta. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko czynnika ludzkiego 

W działalność produkcyjną Emitenta zaangażowani są wyłącznie pracownicy zatrudnieni w oparciu o 
umowę o pracę. Czynności dokonywane przez pracowników w ramach pracy mogą prowadzić do 
powstania błędów spowodowanych nienależytym wykonywaniem obowiązków przez pracowników. 
Takie działania mogą mieć charakter działań zamierzonych bądź nieumyślnych i mogą one doprowadzić 
do opóźnienia w procesie produkcji gier. Ziszczenie się tego typu ryzyka prowadzić może w dalszej 
kolejności do pogorszenia wyników finansowych Emitenta. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko wypadków przy pracy 

Działalność, w którą zaangażowani są pracownicy lub osoby współpracujące z Emitentem powoduje 
również obarczenie działalności Emitenta ryzykiem zajścia wypadków przy pracy. Zdarzenie takie może 
skutkować opóźnieniami w procesie projektowania gier i związanym z tym niewykonywaniem umów w 
określonym terminie. Innym skutkiem wypadków przy pracy mogą być roszczenia odszkodowawcze 
wobec Emitenta. Sytuacje takie mogą mieć negatywny wpływ na wynik finansowy Emitenta, a także na 
jego renomę. Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości 
wpływu na działalność prowadzoną przez Spółkę.  

Ryzyko niedotrzymania warunków umów przez kontrahentów 

Emitent w procesie produkcji swoich aplikacji współpracuje z podmiotami zewnętrznymi. 
W szczególności, Emitent korzysta z silnika (główna cześć kodu aplikacji) Unity 3D, wykupując 
okresowo subskrypcję z dostępem do tej technologii. Ewentualne niewywiązanie się z umów przez 



 
Prospekt emisyjny T-Bull S.A. 

 

26 
 

podmioty zewnętrzne może skutkować opóźnieniem realizacji zamówień przez Emitenta, co z kolei 
może powodować konieczność poniesienia przez Emitenta dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów. 
W dłuższej perspektywie, niewykonywanie zobowiązań przez kluczowego klienta może prowadzić 
do rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Emitentem a kluczowym klientem, na skutek czego 
znaczącemu zmniejszeniu uległyby przychody Emitenta z działalności operacyjnej. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego w działalności Emitenta 

Działalność Emitenta opiera się w szczególności na prawidłowo działającym sprzęcie elektronicznym. 
Istnieje ryzyko, iż w przypadku poważnej awarii sprzętu, która będzie niemożliwa do natychmiastowego 
usunięcia, Spółka może zostać zmuszona do czasowego wstrzymania części swojej działalności, aż do 
czasu usunięcia awarii. Awaria sprzętu może doprowadzić także do utraty danych stanowiących 
element pracy nad grą. Przerwa w działalności lub utrata danych kluczowych dla danego projektu może 
spowodować niemożność wykonania zobowiązań wynikających z aktualnych umów, a nawet utratę 
posiadanych kontraktów, co może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta.  

Dodatkowo, działalność polegająca na wymianie danych w ramach systemu teleinformatycznego może 
stać się przedmiotem ataku hackerskiego, co zaś może prowadzić do utrudnienia lub uniemożliwienia 
prawidłowego funkcjonowania produktów Spółki. Materializacja powyższego ryzyka mogłaby mieć 
wpływ na wyniki finansowe Spółki, w szczególności na koszty związane z koniecznością poczynienia 
nakładów na usunięcie skutków ataku. Ponadto, istnieje ryzyko wykradnięcia poufnych danych 
dotyczących, np. aktualnie opracowywanej gry. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko związane z produkcją gier zbliżonych do gier konkurencji 

Funkcjonalność niektórych produktów Emitenta może wykazywać pewne podobieństwo w stosunku do 
produktów podmiotów konkurencyjnych. Taka procedura może prowadzić do zarzutów ze strony 
konkurencji dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej, naruszenia praw autorskich lub 
dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji i wszczęcia postępowań w tym zakresie. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową 

Emitent zawiera w toku działalności umowy ubezpieczeń, opisane szczegółowo w rozdziale Opis 
działalności Emitenta, w podrozdziale 17 Ubezpieczenia. Nie można jednak wykluczyć, że 
w działalności Emitenta ziszczą się ryzyka ubezpieczeniowe w wymiarze przekraczającym zakres 
ochrony ubezpieczeniowej, lub wystąpią zdarzenia nieprzewidziane, nieobjęte w żadnym zakresie 
ochroną ubezpieczeniową. Takie zdarzenia mogą mieć negatywny wpływ na wynik z działalności 
Emitenta. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu Ryzyko związane z niezrealizowaniem 
strategii Emitenta 

Strategia Emitenta została opisana w rozdziale Opis działalności Emitenta, w punkcie Strategia. 
Głównymi celami Emitenta jest m.in. tworzenie gier najwyższej jakości, na wszystkie możliwe rynki 
i platformy mobilne, rozwijanie produkcji gier, prowadzenie badań i analizy rynku, mające na celu 
wypracowanie nowatorskich rozwiązań w nowo powstających grach, zwiększanie zatrudnienia. 

Z uwagi jednak na zdarzenia niezależne od Emitenta, szczególnie natury prawnej, ekonomicznej czy 
społecznej, Spółka może mieć trudności ze zrealizowaniem celów i wypełnianiem swojej strategii, bądź 
w ogóle jej nie zrealizować. Nie można wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym, 
Spółka będzie musiała dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię. 
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Podobna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli koszty realizacji strategii przekroczą planowane nakłady, 
np. w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników, zmianą kształtu bądź zakresu 
planowanej produkcji, zmianami ekonomicznymi powodującymi znaczący wzrost kosztów działalności, 
czy też wystąpieniem awarii i nagłych zdarzeń skutkujących koniecznością nabycia nowych urządzeń. 
Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii przez Emitenta i spowodować 
osiągnięcie mniejszych korzyści, niż pierwotnie zakładane. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko wprowadzenia nowych platform 

Rynek rozrywki elektronicznej jest rynkiem szybko rozwijającym się, w związku z czym nie można 
wykluczyć wprowadzenia nowych technologii i platform dla graczy (np. nowych systemów mobilnych), 
które szybko staną się popularne wśród graczy. Istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie miała możliwości 
produkowania gier na nowe platformy wystarczająco wcześnie, by zapewnić zastąpienie wpływów z gier 
na dotychczasowe platformy, wpływami z produktów na nowe platformy. Ponadto w takiej sytuacji 
Spółka będzie zmuszona do poniesienia dodatkowych kosztów w celu przystosowania produkcji do 
nowych platform. Wskazane okoliczności mogą mieć znaczący, negatywny wpływ na sytuację 
finansową i wyniki Emitenta. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko podlegania umów prawu obcemu 

W ramach swojej działalności Emitent zawiera umowy z podmiotami zagranicznymi, co wiąże się często 
z podleganiem określonej umowy obcej jurysdykcji. Istnieje zatem ryzyko powstania pomiędzy 
Emitentem a jego kontrahentem sporu, dla którego prawem właściwym będzie prawo państwa 
zagranicznego. Spółka zawarła także umowy, z których spory poddane zostały sądowi państwa obcego. 
W sytuacji powstania takiego sporu, Emitent może być zmuszony do prowadzenia procesu za granicą, 
co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego 

Rynek gier mobilnych cechuje się ograniczoną przewidywalnością w zakresie popytu konsumentów na 
produkty rozrywki elektronicznej. Na zainteresowanie graczy produktami Emitenta wpływ mają m.in. 
czynniki niezależne od Emitenta, jak panujące aktualnie trendy, czy gusta konsumentów. Istotny dla 
osiągnięcia potencjalnego sukcesu jest również poziom jakości produktów znajdujących się już na rynku 
i stanowiących bezpośrednią konkurencję dla produktów Emitenta (w szczególności gier o zbliżonej 
tematyce), co determinuje ryzyko stworzenia przez Emitenta produktu, który nie spotka się 
z wystarczającym zainteresowaniem ze strony potencjalnych klientów. 

Do kosztów związanych z produkcją i wprowadzeniem na rynek nowej gry należą przede wszystkim 
wydatki poniesione na produkcję i aktualizację gry oraz wydatki na marketing. Rentowność danej gry 
i związana z tym możliwość pokrycia wydatków poniesionych w ramach procesu jej produkcji jest 
bezpośrednio związana z sukcesem rynkowym danej gry, którego skalę można mierzyć przychodami 
ze sprzedaży i wielkością popytu. 

Istnieje ryzyko, że nowa gra Emitenta, ze względu na czynniki, których Emitent nie mógł przewidzieć, 
nie odniesie sukcesu rynkowego. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy 
Emitenta. Ryzyko to jest wpisane w bieżącą działalność Emitenta. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Spółkę. 

Ryzyko związane z niewykonaniem zobowiązań z Obligacji 

Spółka była emitentem 1.200 (jeden tysiąc dwieście) obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii A 
o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda. Obligacje były oprocentowane według 
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stałej stopy procentowej w wysokości 9,5% w stosunku rocznym. Termin wykupu obligacji przypadał na 
dzień 29 maja 2017 roku. Wszystkie obligacje serii A Emitenta zostały wykupione w terminie – wykup 
obligacji serii A Emitenta został sfinansowany ze środków uzyskanych w ramach emisji Obligacji, o 
których mowa poniżej. 

Spółka jest emitentem 6 (sześć) sztuk Obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) każda. Obligacje są oprocentowane według stałej 
stopy procentowej w wysokości 9,0% w stosunku rocznym. Termin wykupu Obligacji przypadał na dzień 
29 grudnia 2017 roku. Na mocy porozumienia z obligatariuszami, termin wykupu obligacji został 
zmieniony na dzień 30 marca 2018 roku. W dniu 30 marca 2018 roku Emitent dokonał wykupu 2 (dwa) 
Obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 400.000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych), jednocześnie 
dokonując, na podstawie porozumienia z obligatariuszami, wydłużenia terminu wykupu pozostałych 
Obligacji do dnia 31 grudnia 2018 roku. Celem zmiany terminu wykupu Obligacji było przedłużenie 
inwestycji obligatariuszy posiadających Obligacje w instrumenty finansowe emitowane przez Emitenta, 
co w konsekwencji ma przyczynić się rozwoju działalności prowadzonej przez Emitenta. Wskazane 
powyżej wydłużenie terminu zapłaty z tytułu Obligacji było inicjatywą Emitenta. Pomimo faktu, że Spółka 
dysponowała środkami wystarczającymi na dokonanie wykupu Obligacji, intencją Emitenta było 
przedłużenie terminu spłaty Obligacji oraz przeznaczenie tych środków na dalszy rozwój działalności 
prowadzonej przez Spółkę. 

Emisja Obligacji wiąże się z ryzykiem braku zdolności Emitenta do terminowej realizacji zobowiązań 
z tytułu Obligacji, przy czym brak realizacji zobowiązań w przypadku Obligacji oznacza zarówno brak 
wykupu Obligacji zgodnie z warunkami emisji Obligacji lub brak płatności odsetek z Obligacji. Zdolność 
Emitenta do spłaty zadłużenia zależy od szeregu czynników, zarówno znajdujących się pod jego 
kontrolą, jak i poza nią. Świadczenia z Obligacji mogą zostać niewykonane, albo ich wykonanie może 
ulec opóźnieniu, jeżeli na skutek pogorszenia się sytuacji finansowej Emitent nie będzie dysponował 
odpowiednimi środkami pieniężnymi w terminie wymagalności danego zobowiązania.  

Emitent nie wyklucza możliwości rozliczenia wykupu Obligacji poprzez wydanie na rzecz obligatariuszy 
obligacji nowej serii (tzw. rolowanie obligacji). Powodzenie rolowania Obligacji będzie uzależnione od 
skłonności obligatariuszy do objęcia obligacji nowej serii Emitenta. Istnieje ryzyko, że obligacje nowej 
serii nie zostaną objęte, co może powodować konieczność wykupu Obligacji poprzez zapłatę kwoty 
wykupu na rzecz obligatariuszy. 

3. Czynniki ryzyka regulacyjne 

Niekorzystny czynnik dla stabilności prowadzenia działalności przez Emitenta stanowią zmieniające się 
przepisy prawa, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy, systemu ubezpieczeń 
społecznych, prawa gospodarczego i cywilnego. Niestabilność przepisów prawa i ich wykładni może 
utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej.  

Dodatkowo zmienność polskich przepisów prawa uzależniona jest od zmian regulacji prawnych 
dokonywanych na szczeblu unijnym. Zmiany przepisów unijnych powodują konieczność ich 
implementacji do prawa krajowego. 

Należy zaznaczyć, że Spółka nie ma wpływu na kształtowanie się przepisów prawa oraz ich interpretacji, 
może jedynie, z zachowaniem wszelkiej staranności dostosowywać się do zmieniającego otoczenia 
prawnego. Taka postawa nie eliminuje jednak całkowicie ryzyka prezentowania odmiennych stanowisk 
w interpretacji przepisów po stronie Emitenta oraz organów administracyjnych czy sądów. Każda 
rozbieżność stanowisk może skutkować powstaniem zobowiązań finansowych Emitenta, a tym samym 
wpłynąć negatywnie na osiągane wyniki finansowe Emitenta.  

Ryzyko zmian otoczenia prawnego 

Zmiany przepisów prawa, zarówno polskich, jak i tych regulujących funkcjonowanie Grupy na innych 
docelowych rynkach, w tym w szczególności zmiany przepisów mających bezpośredni wpływ na 
działalność rynku nowoczesnych technologii informatycznych lub produkcję gier, dotyczących 
zagadnień praw własności intelektualnej, a także kwestii związanych ze sprzedażą produktów Grupy 
(np. wprowadzenie ograniczenia wiekowego etc.), mogą niekorzystnie oddziaływać na działalność 
prowadzoną przez Grupę. W szczególności mogą one powodować zwiększenie kosztów jej 
funkcjonowania, obniżenie rentowności, zmniejszenie wysokości marż zawartych w cenach 
poszczególnych gier, wprowadzenie określonych ograniczeń administracyjnych, konieczność uzyskania 
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zezwoleń itp. Ponadto, w przypadku nowych przepisów prawa budzących wątpliwości interpretacyjne, 
może zaistnieć stan niepewności co do obowiązującego stanu prawnego i wynikających z niego 
skutków, co z kolei może pociągnąć za sobą czasowe zatrzymanie działań nakierowanych na rozwój 
działalności Grupy lub realizację jej inwestycji w obawie przed niekorzystnymi skutkami stosowania 
nieprecyzyjnych przepisów prawa. 

Z uwagi na specyfikę produktów oferowanych przez Grupę, ryzyko stanowi ewentualne wprowadzenie 
przepisów prawa zaostrzających zasady sprzedaży gier przeglądarkowych i mobilnych, w tym 
np. przepisów ograniczających grupy wiekowe konsumentów, do których produkty Grupy mogą być 
kierowane. Ewentualne zaostrzenie przepisów regulujących sprzedaż produktów oferowanych przez 
Grupę może negatywnie wpłynąć na wyniki sprzedaży spółek z Grupy, a w konsekwencji na wyniki 
finansowe Grupy. 

Specyfika produktów Grupy sprawia, że ich treści mogą nie spełniać nietypowych wymagań stawianych 
przez przepisy prawa. Gry muszą być dostosowane do tematyki i celu, w związku z czym nierzadko 
zawierają przemoc, wulgarny język i treści niedozwolone dla osób niepełnoletnich. Jednocześnie, 
w rzeczywistości trudno jest ograniczyć dzieciom i osobom młodym kontakt z produktami 
przeznaczonymi dla osób dorosłych, jeśli produkty te są powszechnie dostępne. Istnieje zatem ryzyko 
wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów na określonym rynku, na którym działa Grupa, które 
mogłyby wykluczyć część produktów Grupy z obrotu. Takie specyficzne uregulowania mogłyby 
negatywnie wpłynąć na działalność Grupy i doprowadzić do spadku wyników sprzedaży, a co za tym 
idzie, do pogorszenia wyników finansowych Grupy. 

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, 
perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową Akcji. 

Ryzyko związane z regulacjami międzynarodowymi dotyczącymi modelu F2P 

W lutym 2014 roku Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje z organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa i z największymi firmami technologicznymi z branży gier. 
Celem konsultacji było znalezienie rozwiązania, które miało zapobiegać problemom konsumentów 
z grami w modelu F2P. W opinii członków Komisji Europejskiej klienci, a zwłaszcza dzieci, potrzebują 
większej ochrony przed niespodziewanymi i niechcianymi kosztami związanymi z dodatkowymi 
płatnościami wewnątrz gry, które występują w znaczącej większości gier w modelu F2P. 

W związku z tym, Komisja Europejska podejmowała działania mające na celu doprowadzenie do tego, 
aby gry F2P nie były nazywane darmowymi grami. W wyniku współpracy z Komisją Europejską, 
we wrześniu 2014 roku Google zabroniło twórcom aplikacji opartych na mikropłatnościach nazywania 
ich darmowymi, nakazując umieszczanie informacji „zakupy w aplikacji”. W listopadzie 2014 podobną 
politykę wprowadził App Store. Zmiana nazwy typu gier korzystających z systemu mikropłatności z F2P 
na nazwę, w której nie występuje słowo „free” może niekorzystnie wpłynąć na rozpowszechnienie gier 
i pozyskanie nowych graczy. Komisja Europejska może w przyszłości podejmować kolejne kroki w celu 
ochrony praw konsumentów i negatywnie wpływać na działalność Grupy i jej wyniki finansowe. 

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, 
perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową Akcji. 

Ryzyko związane z prawem pracy 

Dla działalności Emitenta znaczenie mogą mieć zmiany przepisów dotyczących zatrudniania 
pracowników, w tym obcokrajowców, przede wszystkim w zakresie wymogów związanych 
z zabezpieczeniem socjalnym pracowników, zapewnianym przez pracodawcę. Zmiany w tym obszarze 
mogą mieć wpływ na poziom kosztów ponoszonych przez Emitenta. Dodatkowo znaczący wpływ na 
działalność Emitenta mogą mieć podwyżki płacy minimalnej oraz zmiany w prawie pracy i prawie 
ubezpieczeń społecznych, które mogą zwiększyć koszty pracy ponoszone przez Emitenta.  

Ryzyko związane ze zmianami prawa podatkowego 

Istotne znaczenie dla Grupy mają zmiany w zakresie prawa podatkowego zarówno krajowego, jak 
i zagranicznego. Praktyka organów skarbowych, jak również orzecznictwo sądowe w zakresie prawa 
podatkowego nie są jednolite. Rodzi to potencjalne ryzyko przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej 
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od Grupy interpretacji przepisów, co w konsekwencji może prowadzić do powstania zaległości 
płatniczych wobec organów skarbowych. 

Ze względu na podleganie niektórych umów zawieranych przez Grupę przepisom kontrahentów 
z zagranicy, Grupy dotyczy ryzyko podatkowe wynikające z obowiązku podlegania zagranicznym 
jurysdykcjom podatkowym w związku ze sprzedażą do klienta bezpośredniego.  

Dodatkowe ryzyko stanowią dla Grupy zmiany stawek podatków pośrednich, które mogą negatywnie 
wpłynąć na sytuację finansową Grupy. Ewentualne zmiany w wysokości podatku VAT mogą 
niekorzystnie wpływać na rentowność sprzedawanych usług w związku z obniżeniem popytu ze strony 
finalnych odbiorców.  

Ryzyko związane z wprowadzeniem przepisów prawa zaostrzających zasady sprzedaży 
produktów Emitenta 

Z uwagi na specyfikę produktów oferowanych przez Emitenta, ryzyko stanowi ewentualne 
wprowadzenie przepisów prawa zaostrzających zasady sprzedaży tego typu produktów, w tym 
np. ograniczających grupy wiekowe konsumentów, do których produkty Emitenta mogą być kierowane. 
Biorąc pod uwagę tendencje do promocji aktywnego trybu życia, istnieje ryzyko, że podobne zasady 
wprowadzone zostaną także w Polsce. Ewentualne zaostrzenie przepisów regulujących sprzedaż 
produktów oferowanych przez Emitenta może negatywnie wpłynąć na wyniki sprzedaży Emitenta, 
a w konsekwencji na wyniki finansowe.  

Ryzyko związane z reformą Otwartych Funduszy Emerytalnych i jej możliwym wpływem na rynek 
kapitałowy w Polsce, w tym na cenę Akcji 

Od czasu powstania, Otwarte Fundusze Emerytalne są największym prywatnym inwestorem na GPW 
oraz istotnym uczestnikiem transakcji prywatyzacyjnych Skarbu Państwa realizowanych za 
pośrednictwem ofert publicznych akcji na GPW. W dniu 1 lutego 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 
6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze 
środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych reformująca system emerytalny 
w Polsce poprzez zmianę zasad funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych stanowiących 
kapitałowy filar systemu emerytalnego.  

Ustawa OFE wprowadziła szereg zmian w zakresie funkcjonowania OFE, w tym przeniesienie do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych części zarządzanych aktywów w łącznej kwocie odpowiadającej 
51,5% aktywów OFE. Umorzenie przekazanych aktywów, których łączna wartość wyniosła ponad 153 
mld PLN, nastąpiło w dniu 3 lutego 2014 roku. Ponadto, składki emerytalne każdego z członków OFE 
zaczęły być w całości odprowadzane do ZUS, chyba że indywidualny członek OFE złożył oświadczenie 
o przekazywaniu części jego składki emerytalnej do OFE. Dodatkowo, OFE zostały zobowiązane do 
stopniowego przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka OFE do ZUS 10 lat przed 
osiągnięciem wieku emerytalnego przez członka OFE. OFE zostały również zobowiązane do 
dostosowania swoich statutów do nowych wymogów, w tym do następujących obostrzeń w zakresie 
lokowania środków: zakaz lokowania aktywów OFE w obligacje, bony i inne papiery wartościowe, 
emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, obowiązek utrzymywania 
łącznej wartości określonej kategorii aktywów na minimalnych poziomach do końca 2017 roku oraz limity 
inwestycyjne w odniesieniu do poszczególnych kategorii lokat.  

Przenoszenie środków z OFE 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego do ZUS może 
spowodować, że podaż akcji ze strony OFE będzie większa niż popyt OFE na akcje. Ponadto, w związku 
z wprowadzonymi zmianami w zakresie funkcjonowania OFE, OFE coraz częściej inwestują dostępne 
środki za granicą, nabywając akcje spółek notowanych na zagranicznych giełdach, co wiąże się 
z niższym zaangażowaniem środków OFE w kapitalizację GPW. Zaangażowanie OFE w instrumenty 
zagraniczne może dalej rosnąć w związku z obowiązującym mechanizmem stopniowego zwiększania 
limitów na inwestycje OFE poza granicami Polski. 

W przypadku odpływu środków z OFE podaż akcji spowodowana przez wyprzedaż akcji notowanych 
na GPW przez OFE może istotnie negatywnie wpłynąć na cenę akcji notowanych na GPW, jak również 
na ich płynność. W związku ze zmianą struktury portfeli OFE po umorzeniu części ich aktywów 
i wprowadzeniu limitów inwestycyjnych nie można wykluczyć, że OFE dokonają przebudowy swoich 
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portfeli inwestycyjnych i sprzedaży posiadanych akcji spółek notowanych na GPW, co w efekcie może 
doprowadzić do obniżenia wyceny tych spółek. 

Dodatkowo, przeprowadzona reforma i zmiany w zakresie funkcjonowania OFE mogą mieć też 
niekorzystny wpływ na postrzeganie polskiego rynku kapitałowego i stabilność jego ram 
instytucjonalnych. Nieprzewidywalność skali odpływu środków z OFE w związku z dobrowolnością 
uczestnictwa w OFE oraz obowiązkiem dostosowania portfeli OFE do wymogów Ustawy OFE może 
również zniechęcać inwestorów do inwestowania w akcje spółek notowanych na GPW. Nie można 
również zagwarantować, że w przyszłości nie zostanie przeprowadzona kolejna reforma, której celem 
byłaby całkowita likwidacja OFE, tym bardziej, że Trybunał Konstytucyjny uznał, wyrokiem z dnia 
4 listopada 2015 roku, że przeprowadzona reforma jest zgodna z Konstytucją.  

Ponadto, w lipcu 2016 roku Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało „Plan na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju” dotyczący zmian w OFE. Zgodnie z tym planem aktywa zgromadzone w OFE zostaną 
przekazane do III filaru i Funduszu Rezerwy Demograficznej. 75% aktywów OFE, czyli akcje, mają być 
przekazane na Indywidualne Konta Emerytalne. Natomiast do Funduszu Rezerwy Demograficznej mają 
trafić te środki, które OFE inwestują obecnie w obligacje lub trzymają w gotówce. Zgodnie z planem, 
OFE miałyby zostać przekształcone w fundusze inwestycyjne polskich akcji działające w oparciu 
o Ustawę o Funduszach Inwestycyjnych, natomiast Powszechne Towarzystwa Emerytalne miałyby się 
przekształcić w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. 

Na Datę Prospektu ze względu na zakres przeprowadzonej reformy oraz brak skonkretyzowanych 
planów dotyczących zmian odnoszących się do OFE nie można również przewidzieć rzeczywistego 
wpływu proponowanych zmian na rynek kapitałowy, a tym samym na cenę Akcji. W związku 
z powyższym istnieje ryzyko, że przeprowadzona reforma OFE lub planowane zmiany mogą 
negatywnie wpłynąć na notowania Akcji, jak również na wolumen obrotu akcjami Spółki na GPW, 
ich płynność, strukturę akcjonariatu Spółki. 

Ryzyko związane z europejską reformą przepisów regulujących przetwarzanie danych 
osobowych 

W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Grupa będzie od tej daty – jako podmiot przetwarzający dane osobowe 
- podlegała obowiązkom określonym w RODO. 

RODO wprowadza zwiększenie obowiązków administratorów danych osobowych oraz podmiotów 
przetwarzających dane w imieniu administratorów, jak również wprowadza możliwość nakładania na 
administratorów oraz podmioty przetwarzające administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie 
przepisów RODO. Ponadto, RODO przyznaje organom nadzorczym w państwach członkowskich UE 
uprawnienia polegające w szczególności na wprowadzaniu czasowego lub całkowitego ograniczenia 
przetwarzania, w tym zakazu przetwarzania. 

Kary oraz inne środki przewidziane RODO nakładane będą przez organy nadzorcze, przy czym zgodnie 
z projektem nowej ustawy o ochronie danych, opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa 
Cyfryzacji w dniu 28 marca 2017 roku, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organem takim będzie 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zgodnie z art. 83 ust. 4 RODO, naruszenie przepisów dotyczących obowiązków administratora 
i podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 8, 11, 25 – 39, 42 oraz 43 RODO podlegać będzie 
administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 10.000.000,00 EUR albo w wysokości do 2% 
całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie 
ma kara wyższa. 

Zgodnie z art. 83 ust. 5 RODO, naruszenie przepisów RODO dotyczących: 

 podstawowych zasad przetwarzania, w tym warunków zgody, o których to zasadach mowa 
w art. 5, 6, 7 oraz 9 RODO; 

 praw osób, których dane dotyczą, o których mowa w art. 12-22 RODO; 

 przekazywania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej, o którym to przekazywaniu mowa w art. 44 – 49 RODO; 
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 wszelkich obowiązków wynikających z prawa państwa członkowskiego przyjętego na podstawie 
rozdziału IX RODO; 

 nieprzestrzegania nakazu, tymczasowego lub ostatecznego ograniczenia przetwarzania lub 
zawieszenia przepływu danych orzeczonego przez organ nadzorczy na podstawie art. 58 ust. 
2 RODO lub niezapewnienia dostępu skutkującego naruszeniem art. 58 ust. 1 RODO; 

podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20.000.000,00 EUR albo w wysokości do 4% 
całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku, przy czym zastosowanie ma kara 
wyższa. 

Zgodnie z art. 83 ust. 6 RODO, nieprzestrzeganie nakazu orzeczonego przez organ nadzorczy na 
podstawie art. 58 ust. 2 podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20.000.000,00 EUR 
albo w wysokości do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, 
przy czym zastosowanie ma kwota wyższa. 

W przypadku naruszenia przepisów RODO, Grupa może w szczególności być narażona na obowiązek 
zapłaty wysokich kar pieniężnych, co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Grupy. Na Datę 
Prospektu Emitent w ramach prowadzonej działalności nie przetwarza danych osobowych, w tym w 
szczególności dane użytkowników produktów Emitenta nie przekazują danych bezpośrednio do 
Emitenta lecz udostępniają swoje dane w ramach platform wykorzystywanych przez Emitenta. 

4. Czynniki ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu, Ofertą oraz Akcjami 

Ryzyko związane z wypłatą dywidendy w przyszłości 

Zgodnie z art. 348 § 3 KSH zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy 
oraz termin wypłaty dywidendy. Maksymalna kwota, która może zostać przeznaczona do podziału 
między akcjonariuszy jest równa zyskowi za ostatni rok obrotowy wraz z niepodzielonymi zyskami z lat 
ubiegłych oraz kwotami przeniesionymi z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych i rezerwowych, 
pomniejszonemu o niepokryte straty, akcje własne oraz inne kwoty, które powinny zostać przeznaczone 
na kapitał zapasowy lub rezerwowy. Historyczne informacje na temat polityki Emitenta dotyczącej 
wypłaty dywidendy znajdują się w rozdziale Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy. 

Zgodnie z wymienionymi powyżej składnikami kwoty, która może zostać przeznaczona do podziału, 
kluczową rolę odgrywają zyski Emitenta. Pomimo dołożenia należytej staranności i podjęcia wszelkich 
możliwych działań, Emitent może nie osiągnąć wyniku finansowego pozwalającego na wypłacenie 
dywidendy bądź wypłacenie jej w wysokości oczekiwanej przez Inwestorów. 

Ponadto uchwała o wypłacie dywidendy jest podejmowana bezwzględną większością głosów. Przy 
strukturze akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty i wprowadzeniu Emitenta na GPW, nie można 
wykluczyć, że interesy akcjonariuszy mniejszościowych będą odmienne od interesów głównych 
akcjonariuszy. W takiej sytuacji – z uwagi na rozkład głosów – może dojść do przegłosowania uchwały 
w zakresie wypłaty dywidendy, odpowiadającej oczekiwaniom kluczowych akcjonariuszy. 

Ryzyko niedojścia Oferty do skutku 

Emisja Nowych Akcji nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach: 

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

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

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

 niezłożenia przez zarząd oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału 
zakładowego, o którym mowa w art. 310 KSH. 

W przypadku niedojścia Oferty do skutku, dokonane płatności zostaną zwrócone potencjalnym 
Inwestorom w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu Oferty do skutku. 
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W związku z powyższym Inwestor jest obarczony głównie ryzykiem związanym ze stratą finansową, 
wynikającą z różnicy pomiędzy ceną, za którą zostały nabyte Prawa do Akcji a Ceną Ostateczną 
Nowych Akcji. 

Szczegółowo skutki niedojścia Oferty do skutku oraz warunki zwrotu wpłat na rzecz potencjalnych 
Inwestorów zostały opisane w rozdziale Warunki Oferty i zasady dystrybucji. 

W przypadku niedojścia Oferty do skutku, Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie Akcji Istniejących 
do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW, o ile będzie spełniał 
wymogi określone Regulaminem GPW. Na Datę Prospektu, w przypadku dopuszczanych Istniejących 
Akcji, Emitent spełnia wymogi w zakresie kapitalizacji oraz rozproszenia w zakresie dopuszczenia akcji 
do obrotu na rynku podstawowym. 

Ryzyko odwołania lub zawieszenia Oferty 

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent może odwołać Ofertę w całości, bez podawania 
przyczyn. 

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty 
w całości, bez podawania przyczyn. W takim przypadku informacja o zawieszeniu Oferty zostanie 
podana w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu, w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie. 
Decyzja w przedmiocie zawieszenia Oferty może zostać podjęta bez jednoczesnego wskazania nowych 
terminów Oferty, które mogą zostać ustalone w terminie późniejszym. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu oferty Nowych Akcji 
jedynie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należy zaliczyć w szczególności zdarzenia, które 
mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować zwiększone ryzyko 
inwestycyjne dla nabywców Nowych Akcji. Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po 
przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, ale przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów 
przez Inwestorów Instytucjonalnych, Spółka w uzgodnieniu z Oferującym może ponownie 
przeprowadzić proces budowania księgi popytu, przy czym w takiej sytuacji Spółka w uzgodnieniu z 
Oferującym określi, czy wcześniej złożone deklaracje objęcia Akcji Oferowanych i zaproszenia do 
objęcia Akcji Oferowanych tracą, czy zachowują ważność. Informacja w tym zakresie zostanie podana 
do publicznej wiadomości łącznie z informacją o zawieszeniu Oferty, w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, tj. w formie aneksu do Prospektu. Decyzja w przedmiocie zawieszenia Oferty może zostać 
podjęta bez jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone w terminie 
późniejszym. 

Odstąpienie przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty będzie równoznaczne z rezygnacją z ubiegania 
się o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW. 

W związku z możliwością zawieszenia lub odwołania Oferty, potencjalni Inwestorzy ponoszą ryzyko 
inwestycyjne, związane z każdą decyzją inwestycyjną dotyczącą papierów wartościowych. 

Ryzyko odstąpienia od przeprowadzania Oferty 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty jedynie 
z ważnych powodów. 

Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności: (i) nagłe lub nieprzewidziane zmiany w sytuacji 
ekonomiczno-politycznej w Polsce lub w innym kraju, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na 
rynki finansowe, gospodarkę Polski, Ofertę lub na działalność Emitenta (np. zamachy terrorystyczne, 
wojny, katastrofy, powodzie); (ii) nagłe i nieprzewidziane zmiany lub wydarzenia o innym charakterze 
niż wskazane w punkcie (i) powyżej, mogące mieć istotny negatywny wpływ na działalność Emitenta 
lub mogące skutkować poniesieniem przez Emitenta istotnej szkody lub istotnym zakłóceniem jego 
działalności; (iii) istotną zmianę dotyczącą działalności, sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych 
Emitenta; (iv) zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW lub na 
innych rynkach giełdowych w przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę; (v) 
gdy wynik procesu budowy Księgi Popytu lub zapisów okaże się niesatysfakcjonujący dla Emitenta, 
tj. nie będzie gwarantował pozyskania wysokiej jakości inwestorów lub nie będzie gwarantował 
odpowiedniego poziomu płynności notowań na rynku wtórnym lub gdy wystąpi ryzyko niespełnienia 
warunków wprowadzanych akcji do obrotu na rynku regulowanym; (vi) nagłe i nieprzewidziane zmiany 
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mające bezpośredni, istotny i negatywny wpływ na funkcjonowanie Emitenta; lub (vii) wypowiedzenie 
lub rozwiązanie umowy pomiędzy Emitentem a Oferującym o oferowanie Nowych Akcji.  

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty, stosowna informacja zostanie podana przez 
Emitenta do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu w sposób, w jaki został udostępniony 
Prospekt, tj. na stronie internetowej Emitenta (www.t-bull.com) oraz na stronie internetowej Oferującego 
(www.trigon.pl). 

Ryzyko powództwa o uchylenie Uchwały Emisyjnej oraz uchwały o zmianie Statutu  

KSH przewiduje dwa sposoby wzruszania uchwał walnego zgromadzenia. Są to: 

 powództwo o uchylenie uchwały (art. 422 KSH); oraz 

 powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały (art. 425 KSH). 

Przesłankami wniesienia pierwszego z nich jest podjęcie uchwały sprzecznej ze statutem bądź dobrymi 
obyczajami i godzącej w interes spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. W przypadku 
drugiego z powództw musi wystąpić sprzeczność uchwały z prawem. 

Podmiotami uprawnionymi do wniesienia obu powództw są: 

 zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów; 

 akcjonariusze, którzy głosowali przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądali zaprotokołowania 
sprzeciwu; 

 akcjonariusze bezzasadnie niedopuszczeni do udziału w walnym zgromadzeniu; 

 akcjonariusze, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 
zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem 
obrad. 

Na Datę Prospektu Emitent nie powziął żadnych informacji na temat wytoczenia powództwa o uchylenie 
bądź stwierdzenie nieważności Uchwały Emisyjnej lub uchwały o zmianie Statutu. Nie można jednak 
wykluczyć, że z uwagi na okres przewidziany przez KSH do wytoczenia wyżej wymienionych powództw, 
tj.: 

 w przypadku powództwa o uchylenie uchwały – miesiąc od dnia otrzymania wiadomości 
o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały, 
a w przypadku spółki publicznej miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później 
jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały; 

 w przypadku powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały – sześć miesięcy od dnia powzięcia 
wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia powzięcia uchwały, 
a w przypadku spółki publicznej trzydzieści dni od dnia ogłoszenia uchwały, nie później jednak 
niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały; 

powództwa takie zostaną jeszcze wniesione przez uprawnione podmioty, pomimo dochowania należytej 
staranności w zakresie zapewnienia zgodności podjętych uchwał ze Statutem, prawem i dobrymi 
obyczajami. 

Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Emitenta wymogów dotyczących 
dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji Emitenta do obrotu 
giełdowego 

Wprowadzenie Praw do Akcji oraz Akcji do obrotu giełdowego wymaga spełnienia warunków 
określonych w Regulaminie GPW i wymaga decyzji Zarządu GPW. Zarząd GPW może odmówić 
dopuszczenia PDA lub Akcji do obrotu na GPW, jeżeli warunki określone w Regulaminie GPW nie 
zostaną spełnione.  

Zgodnie z Regulaminem GPW, w celu dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez GPW, konieczne jest spełnienie określonych warunków, w tym przede wszystkim 
w zakresie rozproszenia struktury własności Akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie i wprowadzenie. 
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Zgodnie z Regulaminem GPW dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty finansowe, 
o ile: 

 został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ 
nadzoru albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność 
w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej została stwierdzona przez właściwy organ 
nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu nie 
jest wymagane; 

 ich zbywalność nie jest ograniczona; 

 w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. 

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, dopuszczane do obrotu giełdowego akcje powinny spełniać 
następujące warunki:  

 iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku 
gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 
60.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych co najmniej 15.000.000,00 EUR, zaś 
w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 
6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu 
giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym przez GPW 
alternatywnym systemie obrotu – co najmniej 48.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych 
co najmniej 12.000.000,00 EUR; 

 w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% 
głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej 15% akcji objętych 
wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz 100.000 akcji objętych wnioskiem 
o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 4.000.000,00 PLN albo 
równowartości 1.000.000,00 EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub ceny emisyjnej. 

Zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu GPW, dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być akcje, o ile 
znajdują się one w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się 
płynnego obrotu giełdowego. 

Ponadto zgodnie z § 3a ust. 1 Regulaminu GPW, dopuszczając instrumenty finansowe do obrotu Zarząd 
GPW ocenia, czy obrót tymi instrumentami będzie prowadzony w sposób rzetelny, prawidłowy i 
skuteczny oraz czy będzie zapewniona swoboda ich zbywalności.  

Dla potrzeb regulacji, o których mowa powyżej, wartości wyrażone w EUR, ustala się z zastosowaniem 
średniego kursu EUR ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 
poprzedzającym datę złożenia wniosku.  

Emitent zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany GPW (rynek 
podstawowy) Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji. Na Datę Prospektu, w przypadku dopuszczanych 
Istniejących Akcji, Emitent spełnia wymogi w zakresie kapitalizacji oraz rozproszenia w zakresie 
dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym. 

W ocenie Zarządu Emitenta, w odniesieniu do Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji Emitenta wszystkie 
wskazane wyżej warunki zostaną dochowane. W przypadku, gdyby Emitent w ocenie Zarządu GPW nie 
spełnił powyższych warunków, Zarząd GPW odmówi dopuszczenia Akcji Dopuszczanych Emitenta 
do obrotu giełdowego. 

Zgodnie z § 10 Regulaminu GPW, rozpoznając wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych 
do obrotu giełdowego Zarząd GPW bierze pod uwagę: 

 sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność 
do obsługi zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta; 

 perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń 
inwestycyjnych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania; 

 doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych emitenta; 
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 warunki, na jakich emitowane były instrumenty finansowe i ich zgodność z zasadami, o których 
mowa w § 35 Regulaminu GPW; 

 bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników. 

Zgodnie z § 23 Regulaminu GPW, Zarząd GPW może odmówić dopuszczenia instrumentów 
finansowych do obrotu giełdowego. Ponowny wniosek o dopuszczenie tych samych instrumentów 
finansowych do obrotu giełdowego może zostać złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty 
doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego, 
a w przypadku złożenia odwołania, od daty doręczenia ponownej uchwały odmownej. W przypadku 
zaistnienia takiej sytuacji w stosunku do papierów wartościowych emitenta, Inwestorzy muszą liczyć się 
z czasowym brakiem ich płynności. 

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem o Rynku Oficjalnych Notowań, w przypadku wprowadzania akcji 
na rynek podstawowy, musi być zapewnione rozproszenie akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie, 
w celu zapewnienia płynności obrotu. W tym celu musi być spełniony warunek, że w posiadaniu 
akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym 
zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: (i) 25% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie 
do obrotu giełdowego, lub (ii) 500.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego 
o wartości równej co najmniej 17.000.000,00 EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub 
emisyjnej. 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podczas podejmowania decyzji o dopuszczaniu papierów 
wartościowych do obrotu analizuje bieżącą oraz przyszłą sytuację finansową emitentów, kwalifikacje 
i doświadczenie osób zarządzających emitentem, plany i perspektywy rozwoju spółek, a także 
bezpieczeństwo rynku i jego uczestników.  

Dodatkowo należy podkreślić, że emitenci, którzy planują wprowadzać do obrotu prawa do nowych akcji 
wraz z jednoczesnym wprowadzeniem do obrotu istniejących akcji, jak w przypadku Spółki, powinni 
liczyć się z sytuacją, że istniejące akcje zostaną dopuszczone do obrotu na GPW dopiero po rejestracji 
przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego i po asymilacji istniejących akcji z akcjami 
nowo wyemitowanymi, co wpływa na opóźnienie dopuszczenia akcji do obrotu na GPW. Wynika to, 
z faktu, że w przypadku wprowadzania do obrotu prawa do nowych akcji wraz z jednoczesnym 
wprowadzeniem do obrotu istniejących akcji Zarząd GPW podejmuje decyzję po dodatkowej analizie 
takich czynników jak np. wysokość i struktura oferty, struktura własności, potencjalne umowne zakazy 
sprzedaży oraz inne okoliczności związane z wnioskiem o dopuszczenie. W związku z tym, w przypadku 
Spółki możliwe jest, że Akcje zostaną wprowadzone do obrotu nie wcześniej niż po rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy poprzez emisję Nowych Akcji i ich asymilacji 
z Akcjami.  

Należy zauważyć, że niektóre analizowane przez Zarząd GPW kryteria mają charakter uznaniowy, 
dlatego też Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że zgoda udzielana przez Zarząd GPW dotycząca 
dopuszczenia do obrotu zostanie wydana, co wiąże się z ryzykiem, że Akcje lub Prawa do Akcji 
nie zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW. 

W przypadku niespełniania warunków dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego na GPW, Emitent 
będzie ubiegać się o wprowadzenie Nowych Akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect. Emitent przekaże taką informację w formie w formie aneksu do Prospektu przed 
przydziałem akcji nowej emisji. 

Ryzyko związane z uchyleniem uchwały o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego 

Zgodnie z § 11 Regulaminu GPW Zarząd GPW może uchylić uchwałę o dopuszczeniu akcji do obrotu 
giełdowego, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złożony wniosek 
o wprowadzenie do obrotu giełdowego tych akcji. 

Ryzyko związane z obecną strukturą akcjonariatu 

Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Spółki, Akcje Serii A1, Akcje Serii A2, Akcje Serii A3, Akcje Serii C1, Akcje 
Serii C2 oraz Akcje Serii C3 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda Akcja Serii A1, Akcja 
Serii A2, Akcja Serii A3, Akcja Serii C1, Akcja Serii C2 oraz Akcja Serii C3 daje prawo do dwóch głosów 
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na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje Serii B, Akcje Serii D oraz Akcje Serii E są akcjami zwykłymi 
na okaziciela. 

Na Datę Prospektu Pan Damian Fijałkowski posiada 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) Akcji 
Serii A1, 20.000 (dwadzieścia tysięcy) Akcji Serii C1 oraz 30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E, Pan 
Grzegorz Zwoliński posiada 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) Akcji Serii A2, 20.000 
(dwadzieścia tysięcy) Akcji Serii C2 oraz 30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E oraz Pan Radosław 
Łapczyński posiada 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) Akcji Serii A3, 20.000 (dwadzieścia 
tysięcy) Akcji Serii C3 oraz 30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E. Łącznie Pan Damian Fijałkowski, 
Pan Grzegorz Zwoliński oraz Pan Radosław Łapczyński posiadają 504.000 (pięćset cztery tysiące) Akcji 
Serii A1, Akcji Serii A2 oraz Akcji Serii A3, 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 
oraz Akcji Serii C3 oraz 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii E, stanowiących 58,18% kapitału 
zakładowego Spółki, które łącznie uprawniają do wykonywania 1.218.000 (jeden milion dwieście 
osiemnaście tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 72,15% ogólnej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu. 

Zgodnie z § 16 Statutu Spółki, każdemu ze wskazanych akcjonariuszy przysługuje uprawnienie osobiste 
do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki tak długo jak odpowiednio: Pan Damian 
Fijałkowski, Pan Grzegorz Zwoliński oraz Pan Radosław Łapczyński będą posiadali odpowiednio 
140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki. Biorąc pod uwagę skład Rady Nadzorczej na 
Datę Prospektu, wskazani akcjonariusze są łącznie uprawnieni do powoływania trzech z pięciu 
członków Rady Nadzorczej.  

Nie można wykluczyć ryzyka, że interesy i działania wskazanych akcjonariuszy nie będą w pełni zbieżne 
z interesami pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych, w szczególności nie można wykluczyć 
ryzyka, że Pan Damian Fijałkowski, Pan Grzegorz Zwoliński oraz Pan Radosław Łapczyński zawrą 
porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej (w zakresie wspólnego 
głosowania na walnych zgromadzeniach, nabywania akcji Spółki lub prowadzenia trwałej polityki 
Spółki), w konsekwencji czego będą posiadać znaczący wpływ na działalność Emitenta, oraz 
podejmowanie decyzji istotnych decyzji związanych z działalnością Spółki, w tym w szczególności, ale 
nie wyłącznie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru czy też zmiany 
Statutu Spółki, co może prowadzić do rozwodnienia stanu posiadania akcji Emitenta przez pozostałych 
akcjonariuszy.  

Ryzyko związane z wykluczeniem Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji z obrotu na rynku 
regulowanym 

Nie można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości Akcji 
Dopuszczanych lub Praw do Akcji Emitenta. Obecnie nie ma żadnych podstaw, by spodziewać się 
takiego rozwoju wypadków. Jeżeli Emitent nie wykona albo wykona nienależycie obowiązki, nakazy 
lub zakazy nałożone lub przewidziane w odpowiednich przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej 
lub Rozporządzenia 809/2004, KNF może: 

 wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym na czas 
określony lub bezterminowo; albo 

 nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1.000.000,00 PLN; albo 

 zastosować obie powyższe sankcje łącznie.  

Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF spółka 
prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne 
instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powoduje 
naruszenie interesów inwestorów. 

Zgodnie z § 31 Regulaminu GPW, Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego, 
jeżeli: (i) ich zbywalność stała się ograniczona, (ii) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami 
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, (iii) w przypadku zniesienia ich dematerializacji lub 
(iv) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. 
Ponadto zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu GPW Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe 
z obrotu giełdowego: (i) jeżeli przestały spełniać warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym 
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rynku inne niż określony w § 31 ust. 1 pkt 1 Regulaminu GPW, (ii) jeżeli emitent uporczywie narusza 
przepisy obowiązujące na giełdzie, (iii) na wniosek emitenta, (iv) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta 
albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków 
w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania albo w przypadku umorzenia przez sąd 
postepowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza 
jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, (v) jeżeli uzna, że wymaga tego interes 
i bezpieczeństwo uczestników obrotu, (vi) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym 
podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, (vii) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano 
żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym, (viii) wskutek podjęcia przez 
emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, (ix) wskutek otwarcia likwidacji 
emitenta. 

Na podstawie art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej prawo do czasowego lub bezterminowego 
wykluczenia akcji z obrotu giełdowego przysługuje także KNF, w przypadku stwierdzenia 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez emitenta szeregu obowiązków, do których 
odwołuje się art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. W takim przypadku KNF może także nałożyć 
karę pieniężną w wysokości do 1.000.000,00 PLN albo zastosować obie powyższe sankcje łącznie. 

Ryzyko związane z możliwością zawieszenia obrotu Akcjami i Prawami do Akcji na GPW  

Zarząd GPW może, na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu GPW, zawiesić obrót Akcjami lub Prawami 
do Akcji emitenta na okres do trzech miesięcy: 

 na wniosek emitenta;  

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 

 jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW. 

Zgodnie z § 30 ust. 1a Regulaminu GPW Zarząd GPW 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 Zarządu GPW zachodzą uzasadnione obawy, że 
w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt. 2 lub 3 
Regulaminu GPW. Zarząd GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na żądanie KNF zgłoszone 
zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Ryzyko związane z wahaniami kursu notowań i ograniczonej płynności obrotu Akcjami 
Dopuszczanymi i Prawami do Akcji Emitenta  

Kurs notowań Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji Emitenta może podlegać znacznym wahaniom, 
w związku z wystąpieniem zdarzeń i czynników, na które Emitent może nie mieć wpływu. Do takich 
zdarzeń i czynników należy zaliczyć m.in. zmiany wyników finansowych Emitenta, zmiany w szacunkach 
zyskowności opracowanych przez analityków, zmiany perspektyw różnych sektorów gospodarki, 
zmiany przepisów prawnych wpływające na działalność Emitenta oraz ogólną sytuację gospodarki.  

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, dopuszczane do obrotu giełdowego akcje powinny spełniać 
następujące warunki:  

 iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku 
gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 
60.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych co najmniej 15.000.000,00 EUR, zaś 
w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 
6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu 
giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym przez GPW 
alternatywnym systemie obrotu – co najmniej 48.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych 
co najmniej 12.000.000,00 EUR; 

 w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% 
głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduję się co najmniej 15% akcji objętych 
wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz 100.000 akcji objętych wnioskiem 
o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 4.000.000,00 PLN albo 
równowartości 1.000.000,00 EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub ceny emisyjnej. 
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Ponadto zgodnie z § 3a ust. 1 Regulaminu GPW, dopuszczając instrumenty finansowe do obrotu Zarząd 
GPW ocenia, czy obrót tymi instrumentami będzie prowadzony w sposób rzetelny, prawidłowy i 
skuteczny oraz czy będzie zapewniona swoboda ich zbywalności.  

W ocenie Zarządu Emitenta, wszystkie wskazane wyżej warunki zostaną dochowane. W przypadku, 
gdyby Emitent w ocenie Zarządu GPW nie spełnił powyższych warunków, Zarząd GPW odmówi 
dopuszczenia Akcji Dopuszczanych Emitenta do obrotu giełdowego. 

Ryzyko związane z naruszeniem lub uzasadnionym podejrzeniem naruszenia przepisów prawa 
skutkujące możliwością zakazu rozpoczęcia lub nakazu wstrzymania dopuszczenia Akcji 
Dopuszczanych lub Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym przez KNF 

Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego 
podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, 
dokonywanymi na podstawie tej oferty, lub z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie 
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP przez emitenta, 
sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie emitenta albo 
uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 

 nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie 
jej przebiegu lub nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów 
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; 

 zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, 
lub zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu 
na rynku regulowanym; lub 

 opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą 
publiczną, subskrypcją lub sprzedażą lub ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie 
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

W związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu 
na rynku regulowanym KNF może wielokrotnie zastosować środki w postaci zakazu oraz publikacji, 
o których mowa powyżej. 

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może stosować 
środki, o których mowa w art. 16 lub 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, także w przypadku, gdy z treści 
dokumentów lub informacji, składanych do KNF lub przekazywanych do wiadomości publicznej wynika, 
że: 

 oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie 
tej oferty, lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby 
interesy inwestorów; 

 istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 
emitenta; 

 działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to 
naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle 
przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta; lub 

 status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych 
przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone 
wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

W przypadku powiadomienia KNF przez właściwy organ państwa przyjmującego, że emitent, dla 
którego RP jest państwem macierzystym, lub instytucja finansowa uczestnicząca w ofercie publicznej 
w imieniu lub na zlecenie takiego emitenta narusza w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem 
lub wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na podstawie prospektu emisyjnego 
zatwierdzonego przez KNF przepisy prawa obowiązujące w tym państwie, KNF może: 

 wezwać emitenta do zaprzestania naruszania przepisów prawa na terytorium tego państwa; lub 

 zastosować środki określone w art. 16 lub art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
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Ryzyko związane z niewykonaniem lub łamaniem przez Emitenta obowiązków określonych 
przepisami prawa i regulaminem GPW 

W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje obowiązków albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których 
mowa w Ustawie o Ofercie Publicznej w art. 15a ust. 4 i 5, art. 20, art. 24 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 3 i 4, art. 
38 ust. 4-6, art. 38a ust. 2-4, art. 38b ust. 7-9, art. 39 ust. 1-2a, art. 40, art. 41 ust. 1, 3, ust. 8 zdanie 
drugie i ust. 9, art. 44 ust. 1, art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 3 i 5, art. 48, art. 50, art. 51a ust. 3 zdanie 
drugie i ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56-56c w zakresie dotyczącym informacji bieżących, art. 58 
ust. 1-1b, art. 59 w zakresie dotyczącym informacji bieżących, art. 62 ust. 6 i 8 i art. 70 pkt 2 i 3, art. 38 
ust. 7 w związku z art. 47 ust. 3, art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym 
informacji przez odesłanie, art. 50, art. 51a ust. 3 zdanie drugie i ust. 4 i art. 52, art. 38a ust. 5 w związku 
z art. 47 ust. 3, art. 50, art. 51a ust. 3 zdanie drugie i ust. 4 i art. 52, art. 38b ust. 10 w związku z art. 47 
ust. 3, art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 
50 i art. 52, art. 39 ust. 3 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym 
informacji przez odesłanie i art. 50, art. 41 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 2, art. 47 ust. 1, 2 i 5, art. 48 
w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie i art. 50, nie 
wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art. 26 ust. 5 i 7, 
art. 27, art. 29-31 i art. 33 rozporządzenia 809/2004, udostępnia prospekt emisyjny w postaci 
drukowanej niezgodnie z art. 47 ust. 2, wbrew obowiązkowi, wynikającemu z art. 38 ust. 7 w związku 
z art. 51 ust. 1, art. 38a ust. 5 w związku z art. 51 ust. 1, art. 38b ust. 10 w związku z art. 51 ust. 1, oraz 
obowiązkowi, o którym mowa w art. 51 ust. 1, nie przekazuje w terminie aneksu do prospektu 
emisyjnego lub memorandum informacyjnego, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 38 ust. 7 
w związku z art. 51 ust. 5, art. 38a ust. 5 w związku z art. 51 ust. 5, i z art. 38b ust. 10 w związku z art. 
51 ust. 5, oraz obowiązkowi, o którym mowa w art. 41 ust. 4 i art. 51 ust. 5, nie udostępnia do publicznej 
wiadomości w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, KNF może: 
(i) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu 
na rynku regulowanym, (ii) nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, 
na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 PLN, albo (iii) zastosować obie 
sankcje łącznie. 

Jeżeli Emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w Ustawie o Ofercie 
Publicznej art. 56-56c w zakresie informacji okresowych, art. 59 w zakresie informacji okresowych, 
art. 63 i art. 70 pkt 1, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony albo bezterminowo, 
papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 
5.000.000,00 PLN albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu 
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 
5.000.000,00 PLN, albo zastosować obie sankcje łącznie. 

W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta 
w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie Publicznej, 
zamiast kary, o której mowa w art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może nałożyć karę 
pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

W przypadku gdy Emitent jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w art. 96 ust. 1e, 1i oraz 1j Ustawy o Ofercie 
Publicznej, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu Emitenta ujawniona 
w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w art. 96 ust. 1-1e Ustawy o Ofercie Publicznej, 
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;  
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 gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją podczas 
wyjaśniania okoliczności tego naruszenia;  

 uprzednie naruszenia przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, a także bezpośrednio stosowanych 
aktów prawa Unii Europejskiej, regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego, popełnione 
przez podmiot, na który nakładana jest kara.  

W przypadku wydania decyzji stwierdzającej naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 96 ust. 1 
lub 1e Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może dodatkowo zobowiązać Emitenta do niezwłocznego 
opublikowania wymaganych informacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub przekazania ich do 
publicznej wiadomości w inny sposób lub dokonania zmiany informacji w zakresie i terminie określonych 
w decyzji. 

Zgodnie z art. 96 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia obowiązków, o których 
mowa w: 

 art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej – KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie 
pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub 
zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych lub towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę 
pieniężną do wysokości 100.000,00 PLN; 

 art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie Publicznej – KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie 
pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub 
zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych lub towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę 
pieniężną do wysokości 1.000.000,00 PLN; 

 art. 96 1i, 1j lub 1m Ustawy o Ofercie Publicznej – KNF może nałożyć na osobę, która w tym 
okresie pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej, uczestnika rynku uprawnień do emisji, 
zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach 
inwestycyjnych, lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu 
inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 4.145.600,00 PLN, przy czym przy 
wymierzaniu tej kary stosuje się ust. 1h Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w: 

 art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej – KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie 
pełniła funkcję członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego spółki 
publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy 
o Funduszach Inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem 
funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 50.000,00 PLN; 

 art. 96 ust. 1e, 1i, 1j lub 1m Ustawy o Ofercie Publicznej – KNF może nałożyć na osobę, która 
w tym okresie pełniła funkcję członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego 
spółki publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu 
Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego 
organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 100.000,00 PLN. 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF spółka 
prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne 
instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powoduje 
naruszenie interesów inwestorów. 

Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu GPW Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu 
giełdowego, jeżeli: (i) ich zbywalność stała się ograniczona, (ii) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie 
z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, (iii) w przypadku zniesienia ich 
dematerializacji lub (iv) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy 
organ nadzoru.  

Zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu GPW Zarząd GPW może wykluczyć papiery wartościowe emitenta 
z obrotu giełdowego m.in.: 
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 jeśli papiery te przestały spełniać warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, 
inne niż określony w ust. 1 pkt 1 Regulaminu GPW warunek dopuszczenia do obrotu giełdowego 
na danym rynku; 

 jeśli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW; 

 na wniosek emitenta; 

 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku 
o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów 
postępowania albo w przypadku umorzenia przez sąd postepowania upadłościowego ze względu 
na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów 
postępowania; 

 jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 

 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 
przekształceniu; 

 jeżeli w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na papierze 
wartościowym emitenta; 

 wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa; 

 wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, gdy emitent nie 
wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 rozporządzenia 
596/2014, KNF może w drodze decyzji:  

 nałożyć karę pieniężną do wysokości o wysokości 4.145.600,00 PLN lub do kwoty stanowiącej 
równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym 
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600,00 PLN albo  

 Zgodnie z art. 176 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku naruszenia 
obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 rozporządzenia 596/2014, Komisja może nałożyć 
na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta, zewnętrznie 
zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych 
lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego 
zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 PLN. Warto zaznaczyć, iż przepisy art. 96 
ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7-8a Ustawy o Ofercie Publicznej stosuje się odpowiednio. W myśl art. 176 
ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 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 Instrumentami Finansowymi, zamiast kary, o której 
mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, KNF może nałożyć karę 
pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

Ryzyko naruszenia przepisów skutkujących zastosowaniem sankcji przez KNF 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia 
naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi 
na podstawie tej oferty na terytorium RP przez emitenta, sprzedającego lub inne podmioty 
uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub 
sprzedającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF, 
z zastrzeżeniem art. 19 Ustawy o Ofercie Publicznej, może: 

 nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie 
jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; lub 

 zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia; 
lub 

 opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu 
w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą. 
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Środki przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej mogą być zastosowane 
wielokrotnie. 

Podobne uprawnienia przysługują KNF w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia 
naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów 
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP przez emitenta lub podmioty 
występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie 
może nastąpić. W takiej sytuacji, z zastrzeżeniem art. 19 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może: 

 nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych 
do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; 

 zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na 
rynku regulowanym; 

 opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku 
z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym. 

Środki przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej mogą być zastosowane 
wielokrotnie. 

Wskazane powyżej środki – odnoszące się zarówno do przypadku naruszenia lub uzasadnionego 
podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, jak 
i naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się 
o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na 
terytorium RP – mogą zostać zastosowane przez KNF także w następujących okolicznościach, kiedy: 

 oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie 
tej oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący 
sposób naruszałyby interesy inwestorów; 

 istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 
emitenta; 

 działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które 
to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w 
świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta; lub 

 status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych 
przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone 
wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

W art. 53 Ustawy o Ofercie Publicznej podkreśla się, że w przypadku prowadzenia akcji promocyjnej, 
w treści wszystkich materiałów promocyjnych należy jednoznacznie wskazać: 

 że mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy; 

 że został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny; 

 miejsca, w których prospekt emisyjny jest lub będzie dostępny. 

Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być zgodne z informacjami 
zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości albo 
z informacjami, których zamieszczenie w prospekcie emisyjnym jest wymagane przepisami Ustawy 
o Ofercie Publicznej lub Rozporządzenia 809/2004, gdy prospekt emisyjny jeszcze nie został 
udostępniony do publicznej wiadomości, jak również nie mogą wprowadzać inwestorów w błąd co do 
sytuacji emitenta i oceny papierów wartościowych. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia wyżej przywołanych zasad KNF może: 

 nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie 
dłuższy niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości; lub 

 zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, jeżeli emitent uchyla się od usunięcia wskazanych przez 
KNF nieprawidłowości w terminie wskazanym przez KNF zgodnie z punktem powyżej, lub treść 
materiałów promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy ustawy; lub 
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 opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego informację o niezgodnym z prawem 
prowadzeniu akcji promocyjnej, wskazując naruszenia prawa. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych obowiązków KNF może również nałożyć na 
emitenta karę pieniężną do wysokości 5.000.000,00 PLN. 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, na każdego, kto: 

 przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa 
w art. 73 i art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie 
obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie 
Publicznej; 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których 
mowa w art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa 
w art. 90a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie Publicznej, w określonym w nim 
terminie, nie wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie 
przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści; 

 nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadku określonym w art. 74 ust. 3 
Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 w wezwaniu, o którym mowa w art. 73 i art. 74 lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 
albo art. 88a Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 73 i art. 74, 
art. 79 lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy 
o Ofercie Publicznej; 

 nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej nie udostępnia 
dokumentów rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień; 

 nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 dopuszcza się czynu określonego powyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej 
lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; 

KNF może, w drodze decyzji, następującej po przeprowadzeniu rozprawy nałożyć karę pieniężną 
do wysokości 10.000.000,00 PLN. 

Zgodnie z art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie Publicznej na każdego, kto nie dokonuje w terminie 
zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie Publicznej, lub dokonuje takiego 
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, KNF może nałożyć karę 
pieniężną (i) w przypadku osób fizycznych – do wysokości 1.000.000,00 PLN, (ii) w przypadku innych 
podmiotów – do wysokości 5.000.000,00 PLN albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego 
rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, 
jeżeli przekracza ona 5.000.000,00 PLN. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści 
osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku naruszenia, o którym mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie 
Publicznej, przez podmiot niedokonujący zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy 
o Ofercie Publicznej, lub dokonujący takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych 
w tych przepisach, zamiast kary, o której mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może 
nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 
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W przypadku, gdy podmiot jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w art. 97 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu emitenta ujawniona 
w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

W przypadku, gdy fundusz inwestycyjny lub alternatywna spółka inwestycyjna nie dokonuje w terminie 
zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie Publicznej, lub dokonuje takiego 
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, KNF może nałożyć na: 

 towarzystwo funduszy inwestycyjnych będące organem tego funduszu inwestycyjnego; 

 zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych; 

 zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, zarządzającego 
tą alternatywną spółką inwestycyjną; 

karę pieniężną, o której mowa w art. 97 ust. 1a lub 1b Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku, gdy fundusz inwestycyjny, co do którego towarzystwo funduszy inwestycyjnych zawarło 
umowy, o których mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, nie dokonuje 
w terminie zawiadomienia, o którym mowa w 69-69b, lub dokonuje takiego zawiadomienia 
z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, KNF może nałożyć karę pieniężną, o której 
mowa w art. 97 ust. 1a lub 1b Ustawy o Ofercie Publicznej, odpowiednio na spółkę zarządzającą albo 
na zarządzającego z UE. 

W przypadku wydania decyzji nakładającej karę, o której mowa w art. 97 ust. 1a, 1b, 6, 7 lub 8 Ustawy 
o Ofercie Publicznej, przepisy art. 96 ust. 10a-10c Ustawy o Ofercie Publicznej stosuje się odpowiednio. 

Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w art. 97 ust. 1 lub 1a Ustawy o Ofercie 
Publicznej, KNF 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 KNF podczas wyjaśniania 
okoliczności naruszenia;  

 uprzednie naruszenia przepisów niniejszej ustawy popełnione przez podmiot, na który nakładana 
jest kara. 

Zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, kto dokonuje oferty publicznej papierów 
wartościowych bez wymaganego ustawą: (i) zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub jego 
udostępnienia do publicznej wiadomości albo (ii) zatwierdzenia memorandum informacyjnego, albo 
stwierdzenia równoważności informacji w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi 
w prospekcie emisyjnym lub udostępnienia memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości lub 
osobom, do których skierowana jest oferta publiczna, albo (iii) dokumentu informacyjnego, o którym 
mowa w art. 38a Ustawy o Ofercie Publicznej, lub bez jego złożenia do KNF lub udostępnienia do 
publicznej wiadomości lub osobom, do których skierowana jest oferta publiczna, podlega grzywnie do 
10.000.000,00 PLN albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Tej samej 
karze podlega, kto udostępnia 150 osobom lub większej liczbie osób lub nieoznaczonemu adresatowi, 
w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacje w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio 
nabycia lub objęcia papierów wartościowych albo zachęca, bezpośrednio lub pośrednio, do nabycia lub 
objęcia tych papierów wartościowych, które nie są i nie będą przedmiotem oferty publicznej, 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Kto dopuszcza się czynu określonego powyżej, 
działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 
prawnej, podlega grzywnie do 10.000.000,00 PLN albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu 



 
Prospekt emisyjny T-Bull S.A. 

 

46 
 

tym karom łącznie. W przypadku mniejszej wagi czynu określonego w art. 99 ust. 1 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, sprawca czynu podlega grzywnie do 2.500.000,00 PLN. 

Ryzyko wysokiej stopy redukcji zapisów w transzy dla Inwestorów Indywidualnych 

Jeżeli łączna liczba akcji, na które Inwestorzy Indywidualni złożą zapisy przekroczy liczbę Nowych Akcji 
w tej transzy, dojdzie do redukcji zapisów, co oznacza, że Inwestorzy Indywidualni otrzymają mniej 
Nowych Akcji niż wskazali w złożonych zapisach. Środki wpłacone na akcje ponad te przyznane 
Inwestorowi Indywidualnemu zostaną mu zwrócone bez odsetek i odszkodowań. Inwestor powinien 
mieć na uwadze, że od momentu dokonania zapisu i jego opłacenia do czasu zwrotu środków, nie 
będzie mógł nimi dysponować. Ponadto, wysoki poziom redukcji oznacza, że nawet jeżeli akcje 
przyniosą zysk na debiucie, to będzie on prawdopodobnie mniejszy niż zakładany przez Inwestora 
Indywidualnego w momencie składania zapisu. 

Ryzyko związane z niewypełnianiem obowiązków informacyjnych spółki publicznej 

Spółki publiczne notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
zobligowane są do wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym do przekazywania KNF, spółce 
prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji dotyczących Prospektu, 
informacji bieżących i informacji okresowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
Ustawy o Ofercie Publicznej i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. W przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania powyższych obowiązków przez spółkę publiczną KNF może 
wydać decyzję o wykluczeniu na czas określony lub bezterminowo papierów wartościowych z obrotu 
na rynku regulowanym albo nałożyć – biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, 
na który kara jest nakładana – karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 PLN albo zastosować obie 
sankcje łącznie (art. 96 ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej). Ponadto, zgodnie z art. 98 ust. 7 Ustawy 
o Ofercie Publicznej, emitent oraz podmiot, który brał udział w sporządzeniu informacji, o których mowa 
w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, jest jednocześnie obowiązany do naprawienia szkody 
wyrządzonej przez udostępnienie do publicznej wiadomości nieprawdziwej informacji lub przemilczenie 
informacji, chyba że ani on, ani osoby, za które odpowiada, nie ponoszą winy. 

Dodatkowe obowiązki informacyjne nałożone zostały na emitentów instrumentów finansowych na mocy 
Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku. Uczestnicy rynku kapitałowego zobowiązani są 
do stosowania przepisów Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku od dnia 3 lipca 2016 roku. 

Stosownie do art. 17 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku, emitent zobowiązany jest 
do niezwłocznego podania do wiadomości publicznej informacji poufnych, czyli informacji spełniających 
kryteria określone w art. 7 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku, które go bezpośrednio 
dotyczą, w sposób umożliwiający szybki dostęp oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji 
przez opinię publiczną oraz, w stosownych przypadkach, w urzędowo ustanowionym systemie, o którym 
mowa w art. 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/UE. Emitent może, na własną 
odpowiedzialność, opóźnić się z podaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych jedynie, jeśli 
spełnione są warunki z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku. Jeżeli jednak 
poufność informacji, których podanie do publicznej wiadomości opóźniono, nie jest już dłużej 
gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje do wiadomości publicznej.  

Na podstawie art. 17 ust. 8 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku w przypadku, gdy emitent 
lub osoba działająca w jego imieniu lub na jego rzecz ujawnia informacje poufne osobie trzeciej 
w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków, musi 
równocześnie – w przypadku umyślnego ujawniania informacji - lub niezwłocznie - w przypadku 
nieumyślnego ujawnienia informacji – dokonać pełnego skutecznego ujawnienia informacji, chyba że 
osoba otrzymująca informacje jest zobowiązana do zachowania ich poufności, bez względu na to, czy 
taki obowiązek powstał na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych, umowy spółki lub innej 
umowy.  

Zgodnie z art. 30 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku, Państwa Członkowskie powinny 
zapewnić, by w przypadku niewywiązania się przez Emitenta z obowiązku podania do publicznej 
wiadomości informacji poufnych, właściwe organy miały uprawnienia do nakładania co najmniej 
następujących sankcji administracyjnych i stosowania co najmniej następujących środków 
administracyjnych: 
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 nakazu zobowiązującego osobę odpowiedzialną za naruszenie do zaprzestania określonego 
postepowania oraz powstrzymania się od jego ponownego podejmowania; 

 wyrównania korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, o ile możliwe jest ich 
ustalenie; 

 publicznego ostrzeżenia wskazującego osobę odpowiedzialną za popełnienie naruszenia oraz 
charakter naruszenia; 

 tymczasowego zakazu sprawowania funkcji zarządczych w firmach inwestycyjnych wobec każdej 
osoby pełniącej obowiązki zarządcze w firmie inwestycyjnej lub każdej innej osoby fizycznej 
uznanej za odpowiedzialną popełnienia naruszenia;  

 tymczasowego zakazu zawierania transakcji na własny rachunek wobec każdej osoby pełniącej 
obowiązki zarządcze w firmie inwestycyjnej lub każdej innej osoby fizycznej uznanej za 
odpowiedzialną za popełnienie naruszenia; 

 maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w wysokości co najmniej trzykrotnej 
wartości korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, o ile można je określić; 

 w przypadku osoby fizycznej – maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych 
w wysokości co najmniej równowartości w PLN kwoty 1.000.000,00 EUR według kursu na dzień 
2 lipca 2014 roku; 

 w przypadku osoby prawnej – maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w wysokości 
co najmniej równowartości w PLN według kursu na dzień 2 lipca 2014 roku kwoty 2.500.000,00 
EUR lub 2% całkowitych rocznych obrotów na podstawie ostatniego rocznego sprawozdania 
zatwierdzonego przez organ zarządzający. 

Ryzyko wynikające ze stanowiska Zarządu Giełdy w sprawie szczegółowych warunków 
dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych 

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Giełdy z dnia 12 września 2006 roku w sprawie szczegółowych 
warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych, 
decyzje w sprawie wniosków emitentów o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 
jednocześnie praw do akcji nowej emisji oraz akcji już istniejących podejmowane są po analizie 
obejmującej w szczególności wysokość i strukturę oferty, strukturę własności, ewentualne umowne 
zakazy sprzedaży oraz inne okoliczności związane z wnioskiem. W związku z powyższym należy liczyć 
się z możliwością dopuszczenia dotychczasowych akcji do notowań, nie wcześniej niż po rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego i ich asymilacji z akcjami nowej emisji. 

Ryzyko związane z nabyciem na rynku wtórnym Praw do Akcji 

Osoby nabywające Prawa do Akcji na rynku wtórnym powinny liczyć się z ryzykiem niedojścia do skutku 
emisji Akcji Serii F, i w związku z tym niedokonania zamiany Praw do Akcji. W przypadku niepowodzenia 
emisji Nowych Akcji, osoba, która nabyła Prawa do Akcji otrzyma zwrot kwoty bez uwzględnienia ceny 
rynkowej nabytych Praw do Akcji, tj. kwoty odpowiadającej jedynie iloczynowi liczby Praw do Akcji 
i ceny emisyjnej. Istnieje zatem ryzyko, że cena rynkowa, za którą Inwestor nabędzie Prawa do Akcji, 
będzie wyższa od ceny emisyjnej, a w przypadku niedojścia emisji do skutku Inwestor nie otrzyma 
zwrotu różnicy pomiędzy ceną, jaką zapłacił za Prawa do Akcji na rynku wtórnym a ceną emisyjną. 
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ISTOTNE INFORMACJE 

Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 
Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW oraz w związku z Ofertą 
przeprowadzaną na terenie RP. Celem Prospektu jest przekazanie Inwestorom informacji o Emitencie, 
Ofercie oraz Akcjach Dopuszczanych, a tym samym umożliwienie im podjęcia decyzji co do ewentualnej 
inwestycji w Akcje Dopuszczane. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium RP. Poza jej 
terytorium niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako rekomendacja lub zachęta do nabycia 
Nowych Akcji. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza 
granicami RP, chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, 
bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymagań prawnych. Na Datę Prospektu 
Spółka nie planuje udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości poza granicami RP, w tym 
w Państwach Członkowskich.  

1. Pojęcia i definicje 

Terminy pisane w Prospekcie wielkimi literami, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w treści Prospektu, 
mają znaczenie nadane im w rozdziale Skróty i definicje. 

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, używane w Prospekcie terminy „Spółka”, „Emitent” oraz „T-Bull” 
dotyczą wyłącznie T-Bull S.A. jako Emitenta Akcji Dopuszczanych. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, 
używane w Prospekcie terminy „Grupa” i podobne określenia odnoszą się do T-Bull S.A. wraz ze 
wszystkimi podmiotami zależnymi. 

O ile nie wskazano inaczej, oświadczenia wyrażające przewidywania, przekonania, oczekiwania, 
szacunki i opinie Spółki lub kierownictwa odnoszą się do przewidywań, przekonań, oczekiwań, 
szacunków i opinii Zarządu. 

2. Istotne informacje do Inwestorów 

Spółka ani Oferujący nie składają Inwestorom żadnych zapewnień co do zgodności z prawem inwestycji 
w Akcje Dopuszczane, dokonywanej przez danego Inwestora. 

Zwraca się uwagę potencjalnym Inwestorom, że inwestycja w Akcje Dopuszczane pociąga za sobą 
w szczególności ryzyko finansowe. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej objęcia Akcji 
Dopuszczanych, Inwestorzy powinni dokładnie zapoznać się z treścią Prospektu, a w szczególności 
z treścią rozdziału Czynniki ryzyka oraz Warunki Oferty i zasady dystrybucji. Inwestorzy powinni 
zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Prospekcie i samodzielnie podjąć decyzję 
o ewentualnej inwestycji w Akcje Dopuszczane. Podejmując decyzję dotyczącą udziału w Ofercie, 
Inwestorzy muszą polegać wyłącznie na swojej własnej analizie działalności Emitenta przeprowadzonej 
w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie, a w szczególności wziąć pod uwagę czynniki ryzyka 
związane z inwestycją w Akcje Dopuszczane. 

Potencjalni Inwestorzy powinni polegać wyłącznie na informacjach znajdujących się w Prospekcie, wraz 
z ewentualnymi zmianami wynikającymi z aneksów do Prospektu zatwierdzonych przez KNF 
i komunikatów aktualizujących do Prospektu oraz innymi informacjami przekazywanymi zgodnie 
z Ustawą o Ofercie Publicznej. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, żadna osoba nie 
została upoważniona do udzielania informacji lub składania oświadczeń w związku z Ofertą lub 
Dopuszczeniem, innych niż zawarte w Prospekcie, a jeżeli informacje takie lub oświadczenia zostały 
udzielone lub złożone, nie należy ich uważać za autoryzowane przez Spółkę lub Oferującego. 

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej ani porady 
jakiegokolwiek innego rodzaju. Wskazane jest, aby każdy potencjalny Inwestor uzyskał poradę swoich 
doradców inwestycyjnych, prawnych, finansowych lub podatkowych w kwestiach inwestycyjnych, 
prawnych, finansowych lub podatkowych przed dokonaniem inwestycji w Akcje Dopuszczane. Należy 
przy tym mieć świadomość, że zarówno cena papierów wartościowych, jak i ich dochodowość mogą 
podlegać wahaniom. 

Oferujący działa w związku z Ofertą jedynie na rzecz Spółki i nie będzie traktować żadnego innego 
podmiotu ani nie będzie odpowiedzialny wobec innego podmiotu w zakresie zapewnienia ochrony, jaka 
jest zapewniana jego klientom, ani z tytułu doradztwa w związku z Ofertą. 



 
Prospekt emisyjny T-Bull S.A. 

 

49 
 

3. Zmiany do Prospektu 

Opublikowanie Prospektu po Dacie Prospektu nie oznacza, że w okresie od Daty Prospektu do dnia 
jego udostępnienia do publicznej wiadomości sytuacja Spółki nie uległa zmianie ani też, że informacje 
zawarte w Prospekcie są aktualne w jakiejkolwiek dacie następującej po Dacie Prospektu lub 
w jakimkolwiek terminie innym, niż określony w Prospekcie jako dzień, na który dane informacje zostały 
sporządzone, zależnie od tego, który z tych terminów nastąpił wcześniej. 

Aneksy do Prospektu 

Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, po zatwierdzeniu Prospektu przez KNF może on podlegać 
zmianom i uzupełnieniom w sytuacjach wymaganych przez prawo w drodze aneksów do Prospektu 
lub w formie komunikatów aktualizujących. Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej Spółka, do dnia 
dopuszczenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, jest 
zobowiązana przekazywać KNF, a następnie do publicznej wiadomości, w formie aneksu do Prospektu, 
informacje o istotnych błędach w treści Prospektu lub znaczących czynnikach ryzyka mogących mieć 
wpływ na ocenę Akcji Dopuszczanych, zaistniałych po Dacie Prospektu, lub o których powzięła 
wiadomość po Dacie Prospektu. Przekazanie do KNF aneksu do Prospektu powinno być dokonane nie 
później niż w terminie 2 dni roboczych od powzięcia wiadomości o błędach w treści Prospektu lub 
znaczących czynnikach, które uzasadniają jego przekazanie. Aneksy do Prospektu podlegają 
zatwierdzeniu przez KNF. KNF może odmówić zatwierdzenia aneksu do Prospektu, w przypadku gdy 
nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa. 
Konsekwencją niezatwierdzenia aneksu do Prospektu może być wstrzymanie rozpoczęcia Oferty, 
przerwanie jej przebiegu lub wstrzymanie procesu Dopuszczenia. 

W sytuacji gdy aneks do Prospektu zostanie udostępniony przez Spółkę po rozpoczęciu przyjmowania 
zapisów na Nowe Akcje, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu do publicznej 
wiadomości, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie wskazanym w treści 
aneksu do Prospektu, jednak nie krótszym niż 2 dni robocze od dnia udostępnienia aneksu, na 
zasadach określonych w art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku, gdy po Dacie Prospektu, a przed dniem publikacji Prospektu konieczne będzie 
sporządzenie aneksów do Prospektu, wraz z Prospektem zostaną opublikowane, jako odrębne 
dokumenty, wszystkie aneksy do Prospektu zatwierdzone do tego dnia przez KNF. W takiej sytuacji 
informacje zawarte w Prospekcie mogą nie być aktualne na dzień jego publikacji. Inwestorzy powinni 
zatem zapoznać się z treścią całego Prospektu, a także wszystkich aneksów do Prospektu 
opublikowanych w dniu i po dniu publikacji Prospektu. 

Prospekt nie zawiera Ceny Maksymalnej sprzedaży Nowych Akcji na potrzeby składania zapisów przez 
Inwestorów Indywidualnych. Po ustaleniu Ceny Maksymalnej Spółka wystąpi do KNF z wnioskiem 
o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej. Aneks do 
Prospektu zawierający informację o Cenie Maksymalnej zostanie udostępniony do publicznej 
wiadomości niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez KNF. 

Komunikaty aktualizujące 

Informacje powodujące zmianę treści Prospektu lub aneksów do Prospektu, po ich udostępnieniu 
do publicznej wiadomości, w zakresie dopuszczenia papierów wartościowych objętych Prospektem 
do obrotu na rynku regulowanym, które jednak nie skutkują obowiązkiem sporządzenia aneksu do 
Prospektu, Spółka będzie udostępniać do publicznej wiadomości bez zachowania trybu określonego dla 
aneksów do Prospektu, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony 
Prospekt, przy czym komunikat taki zostanie jednocześnie przekazany do KNF. 

W przypadku, gdy zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej konieczna będzie publikacja 
komunikatów aktualizujących, niektóre informacje w zakresie Oferty lub Dopuszczenia zawarte 
w Prospekcie mogą, po dniu jego publikacji, ulec zmianie zgodnie z treścią komunikatów 
aktualizujących. 

Informacja o ostatecznej liczbie Nowych Akcji w Ofercie i o Cenie Ostatecznej Nowych Akcji 

Prospekt nie zawiera informacji o Cenie Ostatecznej Nowych Akcji, ani o ostatecznej liczbie Nowych 
Akcji w Ofercie. Informacja na temat Ceny Ostatecznej Nowych Akcji oraz ostatecznej liczby Nowych 
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Akcji w Ofercie zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 
54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki zostanie opublikowany Prospekt. Inwestorom, 
którzy złożą zapisy na Nowe Akcje przed przekazaniem do publicznej wiadomości powyższych 
informacji, przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, 
w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości takiej informacji, 
stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Potencjalni Inwestorzy powinni podjąć decyzję o nabyciu Nowych Akcji w ramach Oferty 
przeprowadzanej na podstawie Prospektu, na podstawie dokładnej analizy treści Prospektu, 
ewentualnych opublikowanych aneksów do Prospektu, komunikatów aktualizujących oraz informacji 
o ostatecznej liczbie Nowych Akcji oraz o Cenie Ostatecznej Nowych Akcji opublikowanej przez Spółkę. 

4. Prezentacja danych finansowych i danych operacyjnych w Prospekcie 

Sprawozdanie Finansowe i inne dane finansowe w Prospekcie 

Historyczne Informacje Finansowe Emitenta, zamieszczone w Prospekcie w rozdziale Historyczne 
Informacje Finansowe, zostało sporządzone na potrzeby Dopuszczenia zgodnie z Ustawą o 
Rachunkowości. Historyczne Informacje Finansowe zostały sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 
roku. Historyczne Informacje Finansowe należy analizować w powiązaniu z informacjami finansowymi 
zawartymi w innych częściach Prospektu, w tym w rozdziale Wybrane historyczne informacje finansowe 
oraz Przegląd sytuacji finansowej i operacyjnej. 

Audytor przeprowadził badanie Historycznych Informacji Finansowych oraz wydał opinię bez zastrzeżeń 
z jego badania zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanymi przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów oraz Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Śródroczne 
Sprawozdanie Finansowe nie zostało zbadane przez biegłego rewidenta zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i standardami zawodowymi. 

Sporządzenie Historyczne Informacje Finansowe zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wymaga 
dokonania przez Zarząd szacunków i założeń, które mogą mieć wpływ na wielkości wykazane w 
sprawozdaniach finansowych i notach do Historycznych Informacji Finansowych. Rzeczywiste wielkości 
mogą odbiegać od takich założeń. Informacje na temat zmiany sposobu prezentacji danych finansowych 
znajdują się w rozdziale Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej – Istotne Zasady Rachunkowości i 
Oszacowania. 

Historyczne Informacje Finansowe prezentowane są w walucie funkcjonalnej Spółki i walucie 
prezentacji Emitenta, którą jest złoty (PLN). Spółka nie sporządza sprawozdań finansowych w innych 
walutach. Ponadto, o ile nie zaznaczono inaczej, dane finansowe i statystyczne zawarte w Prospekcie 
są również wyrażone w tysiącach złotych. 

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane finansowe dotyczące Emitenta przedstawione 
w Prospekcie, w szczególności w rozdziale Wybrane historyczne informacje finansowe oraz Przegląd 
sytuacji operacyjnej i finansowej pochodzą z Historycznych Informacji Finansowych lub zostały 
obliczone na jego podstawie. Niektóre dane finansowe i operacyjne zamieszczone w Prospekcie zostały 
opracowane w oparciu o inne źródła niż Historyczne Informacje Finansowe, w szczególności o zapisy 
księgowe i opracowania sporządzone przez Spółkę na własne potrzeby, które nie podlegały badaniu 
ani przeglądowi. W takim przypadku wskazano Spółkę jako źródło takich informacji finansowych i 
operacyjnych. W przypadku, gdy dane finansowe nie pochodzą z Historycznych Informacji 
Finansowych, podane zostało ich źródło oraz zostało wskazane, że dane nie zostały zbadane przez 
biegłego rewidenta. Badaniu biegłego rewidenta zostały poddane tylko dane zawarte w Historycznych 
Informacjach Finansowych. 

Pewne dane finansowe zamieszczone w Prospekcie, zostały zaokrąglone i przedstawione w milionach 
złotych lub w złotych, a nie tysiącach złotych, tak jak w Historycznych Informacjach Finansowych. Co 
więcej, w niektórych wypadkach suma liczb w poszczególnych kolumnach lub wierszach tabel 
zawartych w Prospekcie może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie wyliczonej dla danej kolumny 
lub wiersza. Niektóre dane procentowe w tabelach również zostały zaokrąglone i wynik zsumowania 
danych w tych tabelach może nie równać się dokładnie 100%. Zmiany procentowe pomiędzy 
porównywanymi okresami zostały obliczone na bazie kwot zaokrąglonych. 
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Określenie „zbadane” używane w stosunku do wyników finansowych Emitenta za lata obrotowe 
2016-2017, przedstawionych w Prospekcie oznacza, że dane te pochodzą z Historycznych Informacji 
Finansowych, które zostały zbadane przez Audytora, natomiast określenie „niezbadane” używane 
w stosunku do wyników finansowych Emitenta przedstawionych w Prospekcie oznacza, że dane te nie 
pochodzą z Historycznych Informacji Finansowych. 

W Prospekcie wskazane zostały również kwoty w walutach innych niż polski złoty. Odniesienia do walut 
innych niż polski złoty należy interpretować jako odniesienia do zagranicznych środków płatniczych. 

Dane makroekonomiczne, branżowe i statystyczne 

W Prospekcie, w tym przede wszystkim w rozdziale Otoczenie rynkowe, Emitent przedstawił wybrane 
dane dotyczące sektora gospodarki i rynku zaczerpnięte z publicznie dostępnych źródeł informacji, 
w tym komunikatów prasowych, informacji publikowanych na mocy obowiązujących przepisów prawa, 
oficjalnych źródeł branżowych, jak również z innych źródeł zewnętrznych, które Emitent uważa 
za wiarygodne. Takie informacje, dane i statystyki są informacjami wybranymi i mogą być przybliżone, 
szacunkowe lub zawierać zaokrąglone liczby. Dane makroekonomiczne oraz statystyczne dotyczące 
Polski oraz rynku, na którym Emitent prowadzi działalność, zostały zaczerpnięte głównie z oficjalnych 
informacji publikowanych przez GUS, KE, MFW oraz NBP. Należy podkreślić, że w każdym przypadku 
dane makroekonomiczne i statystyczne oraz dane źródłowe, na których one bazują, mogły zostać 
zebrane i opracowane według różnego rodzaju metodologii i statystyki, w szczególności 
w poszczególnych krajach. Nie można również zapewnić, że osoba trzecia stosująca odmienne metody 
zbierania danych, ich analizy oraz ich przetwarzania uzyskałaby takie same wyniki. 

Informacje na temat rynku, jak również pewne informacje branżowe i trendy branżowe, a także 
informacje na temat pozycji rynkowej Spółki zawarte w Prospekcie zostały opracowane i oszacowane 
na podstawie założeń, które Zarząd uznał za rozsądne, jak również na podstawie danych 
zaczerpniętych z raportów opracowanych na zlecenie Spółki przez osoby trzecie lub danych z innych 
publicznie dostępnych źródeł, publikacji branżowych lub ogólnych, raportów publikowanych przez GUS 
oraz z polskich gazet. Źródło pochodzenia informacji zewnętrznych podawane jest każdorazowo 
w przypadku użycia takich informacji w Prospekcie. Opracowując, wyszukując i przetwarzając dane 
makroekonomiczne, rynkowe, branżowe lub inne dane zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych, takich jak 
publikacje rządowe, publikacje osób trzecich, branżowe lub ogólne, Spółka nie dokonywała ich 
weryfikacji. Publikacje branżowe, co do zasady, zawierają stwierdzenia, że zawarte w nich informacje 
zostały uzyskane ze źródeł, które uważa się za wiarygodne, lecz że nie ma gwarancji, iż dane takie są 
w pełni dokładne i kompletne. Podczas sporządzania Prospektu Spółka ani Oferujący nie 
przeprowadzali niezależnej weryfikacji informacji pochodzących od osób trzecich. Spółka nie 
przeprowadzała również badania adekwatności metodologii wykorzystanej przez podmioty zewnętrzne 
na potrzeby opracowania takich danych, szacunków lub prognoz. W przypadku informacji 
pochodzących od osób trzecich, które znajdują się w Prospekcie, informacje te zostały dokładnie 
przytoczone, oraz w zakresie, w jakim Spółka jest w stanie stwierdzić oraz ustalić na podstawie 
informacji pochodzących od osób trzecich, nie pominięto żadnych faktów, których pominięcie mogłoby 
sprawić, że informacje pochodzące od osób trzecich byłyby niedokładne bądź wprowadzałyby w błąd.  

Spółka nie jest w stanie zapewnić, że informacje rynkowe, branżowe lub inne dane zaczerpnięte ze 
źródeł zewnętrznych są dokładne albo, w przypadku danych prognozowanych, że dane te zostały 
sporządzone na podstawie poprawnych danych i założeń, ani że prognozy okażą się trafne. Spółka nie 
zamierza i nie zobowiązuje się do uaktualniania danych dotyczących branży lub rynku, 
zaprezentowanych w Prospekcie, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

5. Stwierdzenia dotyczące przyszłości 

Prospekt zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie oświadczenia, inne niż 
oświadczenia dotyczące zdarzeń przeszłych, w których, przed którymi albo po których, występują 
wyrazy takie jak „spodziewać się”, „oczekiwać”, „planować”, „cele”, „sądzić”, „uważać”, „przewidywać”, 
„dążyć”, „zamierzać”, „będzie”, „może”, „uprzedzając”, „byłby”, „mógłby”, albo inne podobne wyrażenia 
dotyczące zdarzeń przyszłych, sformułowane w trybie przypuszczającym lub w czasie przyszłym, lub 
ich zaprzeczenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących 
przyszłej działalności i strategii Emitenta oraz odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych 
ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników będących poza kontrolą Emitenta, w tym 
dotyczących otoczenia, w którym Emitent prowadzi działalność. Wymienione czynniki mogą 
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spowodować, że faktyczne przyszłe wyniki, a także perspektywy i rozwój Spółki będą się istotnie różniły 
od założeń przewidywanych lub wynikających z zamieszczonych w Prospekcie stwierdzeń. Niektóre 
takie czynniki opisane są w rozdziałach Czynniki ryzyka, Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej oraz 
w innych rozdziałach Prospektu. 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym Prospekcie oparte są na aktualnych opiniach 
Zarządu dotyczących przyszłych zdarzeń i wyników działalności Spółki. Zdaniem Spółki założenia ujęte 
w stwierdzeniach dotyczących przyszłości są uzasadnione i racjonalne. Przewidywania te oparte są 
jednak na zdarzeniach przyszłych, nieznanych i pozostających poza kontrolą Spółki, w związku z czym 
mogą okazać się błędne. Oznacza to, że na Datę Prospektu istnieją lub mogą zaistnieć w przyszłości 
istotne czynniki, które mogą spowodować, że zdarzenia, których dotyczą stwierdzenia dotyczące 
przyszłości, mogą się różnić od faktycznych zdarzeń, które nastąpią, a tym samym mogą spowodować, 
że rzeczywiste wyniki Spółki, ich sytuacja finansowa lub perspektywy będą się istotnie różnić od tych 
zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości lub z nich wynikających, a także od poprzednich 
wyników, rezultatów lub osiągnięć Spółki.  

Oprócz obowiązków wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu GPW, Spółka nie ma obowiązku 
przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji jakichkolwiek stwierdzeń 
dotyczących przyszłości zamieszczonych w Prospekcie w związku z pojawieniem się nowych informacji, 
wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. 

Inwestorzy powinni być świadomi, że różnego rodzaju istotne czynniki i ryzyka mogą powodować, 
że rzeczywiste wyniki Emitenta będą istotnie różnić się od planów, celów, oczekiwań i zamiarów 
wyrażonych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki te zostały opisane w rozdziale Czynniki 
ryzyka. 

Inwestorzy, opierając się na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, powinni z należytą starannością 
wziąć pod uwagę wskazane wyżej czynniki oraz inne zdarzenia przyszłe i niepewne, zwłaszcza 
w kontekście otoczenia ekonomicznego, społecznego i regulacyjnego, w którym Emitent działa. Spółka 
ani Oferujący nie dają żadnej gwarancji i nie zapewniają, że czynniki opisane w stwierdzeniach 
dotyczących przyszłości faktycznie wystąpią, a każde takie stwierdzenie stanowi tylko jedną 
z możliwych opcji, która nie powinna być uważana za opcję najbardziej prawdopodobną lub typową. 

6. Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odwołanie 

W Prospekcie nie zamieszczono żadnych informacji przez odesłanie do jednego lub więcej uprzednio 
lub równocześnie udostępnionych do publicznej wiadomości dokumentów, które zostały przekazane 
KNF lub zatwierdzone przez KNF. 

Poza Prospektem oraz aneksami do Prospektu i komunikatami aktualizującymi do Prospektu, 
opublikowanymi zgodnie z wymogami przewidzianymi w Ustawie o Ofercie Publicznej, treść strony 
internetowej Spółki lub Oferującego lub informacje znajdujące się na stronach internetowych, do których 
zamieszczono odniesienia na wskazanych stronach internetowych, nie stanowią części Prospektu. 

7. Dostępne informacje na temat Spółki jako spółki notowanej na GPW 

Po dopuszczeniu Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, 
Spółka będzie podlegać obowiązkom informacyjnym określonym w przepisach Rozporządzenia 
w Sprawie Nadużyć na Rynku, Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi oraz innych przepisach prawa polskiego lub unijnego i właściwych regulacjach, w ramach 
których Spółka zobowiązana będzie przekazywać pewne informacje KNF, GPW oraz do publicznej 
wiadomości. Do informacji udostępnianych przez Spółkę będą należały w szczególności: (i) informacje 
finansowe przekazywane w formie raportów rocznych, raportów półrocznych i raportów śródrocznych, 
(ii) informacje bieżące, (iii) informacje poufne, (iv) zawiadomienia otrzymywane od znacznych 
akcjonariuszy Spółki w przedmiocie posiadanych przez nich pakietów Akcji, oraz (v) zawiadomienia 
otrzymywane w szczególności od członków Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące transakcji mających 
za przedmiot Akcje lub inne powiązane z nimi instrumenty finansowe. 

Powyższe informacje będą dostępne także na stronie internetowej Spółki (www.t-bull.com). 
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8. Kursy wymiany walut 

W poniższych tabelach przedstawiono ogłoszone przez NBP, we wskazanych okresach, kursy (i) 
średnioważone, (ii) najwyższe oraz (iii) najniższe, a także kurs na koniec okresu dla dokonywanych 
przez Emitenta transakcji walutowych pomiędzy złotym a wskazanymi walutami. Transakcje 
dokonywane przez Emitenta w przedstawionych walutach stanowiły w 2016 roku ponad 99% 
całkowitych przychodów Emitenta ze sprzedaży produktów i usług. Kursy walutowe stosowane przy 
sporządzaniu Historycznych Informacji Finansowych, jak również przy opracowywaniu innych danych 
zamieszczonych w Prospekcie, mogły różnić się od kursów przedstawionych w poniższych tabelach. 
Spółka nie może zapewnić, że przy przeprowadzonych transakcjach wartość złotego odpowiadała 
wartości danej waluty wskazanej poniżej, ani że złoty był przeliczany lub wymieniany na daną walutę 
po wskazanym poniżej kursie. W ramach prowadzonej działalności Spółka stosuje wyłącznie kursy 
wymiany pomiędzy złotym polskim a euro oraz pomiędzy złotym polskim a dolarem amerykańskim. 
Zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę zasadami rachunkowości, w ramach zawieranych transakcji 
walutowych przeliczenie walut następuje zgodnie z kursem z dnia poprzedzającego dokonanie 
transakcji. 

Tabela 1: Kurs wymiany EUR do PLN 
 Kurs EUR/PLN 

 Kurs średni Kurs najwyższy Kurs najniższy Na koniec okresu 

2014 r. ......................................  4,1852 4,3138 4,0998 4,2623 
2015 r. ......................................  4,1839 4,3580 3,9822 4,2615 
2016 r. ......................................  4,3625 

 
4,5035 

 
4,2355 

 
4,4240 

 2017 r. ......................................  4,2576 4,4157 4,1709 4,1709 
styczeń 2018 r. ........................  4,1642 

 
4,1825 

 
4,1423 

 
4,1488 

 luty 2018 r. ...............................  4,1663 
 

4,2024 
 

4,1467 
 

4,1779 
 marzec 2018 r. .........................  4,2100 4,2416 4,1854 4,2085 

kwiecień 2018 r.  .....................  4,1940 4,2392 4,1582 4,2204 
Źródło: NBP 

Tabela 2: Kurs wymiany USD do PLN 

 
Kurs USD/PLN 

 
Kurs średni Kurs najwyższy Kurs najniższy Na koniec okresu 

2014 r.  .......................................  3,1551 3,5458 3,0042 3,5072 
2015 r.  .......................................  3,7701 4,0400 3,5550 3,9011 
2016 r.  .......................................  3,9431 4,2493 3,7193 4,1793 
2017 r. ........................................  3,7777 4,2271 3,4813 3,4813 
styczeń 2018 r. ..........................  3,4147 3,4999 3,3299 3,3318 
luty 2018 r. .................................  3,3713 3,4263 3,3173 3,4188 
marzec 2018 r. ...........................  3,4137 3,4544 3,3744 3,4139 
kwiecień 2018 r.  .......................  3,4162 3,5003 3,3572 3,4868 
Źródło: NBP 
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WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z OFERTY 

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą około 6.200.000,00 PLN (sześć 
milionów dwieście tysięcy złotych). Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej 
liczby Nowych Akcji przydzielonych Inwestorom w Ofercie oraz Ceny Ostatecznej Nowych Akcji. 

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

Spółka zamierza przeznaczyć kwotę pozyskaną z emisji Nowych Akcji na następujące cele: 

 około 5.000.000,00 PLN (jedenaście milionów złotych) – przygotowanie 3 (trzech) nowych gier 
do portfolio Spółki oraz związane z tym powiększenie zespołu Spółki; 

 około 1.200.000,00 PLN (cztery miliony złotych) – reklamę nowych gier. 

Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych, które mają być finansowane ze środków pozyskanych 
z emisji wynosi 6.200.000,00 PLN (sześć milionów dwieście tysięcy złotych). Cele te będą sfinansowane 
wpływami z emisji Nowych Akcji. Dokładny opis i zakres potrzeb inwestycyjnych znajduje się w sekcji 
Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej w punkcie Bieżące i planowane inwestycje. 

Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany przeznaczenia wpływów z emisji Nowych Akcji, 
w szczególności z uwagi na zaistnienie zdarzeń uzasadniających zmianę lub brak możliwości realizacji 
wskazanych powyżej celów emisyjnych. Informacje o podjęciu przez Zarząd decyzji o zmianie 
przeznaczenia wpływów z emisji Nowych Akcji zostaną przekazane do publicznej wiadomości w okresie 
ważności Prospektu w formie aneksu do Prospektu, a po upływie okresu ważności Prospektu w formie 
raportu bieżącego opublikowanego zgodnie z przepisami art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zgodnie z założeniami Zarządu środki pozyskane z emisji wystarczą na realizację celów emisji, jednak 
w przypadku niepozyskania oczekiwanej kwoty z emisji Nowych Akcji, Emitent będzie finansował 
zaplanowane cele ze środków własnych, przy czym realizacja zaplanowanych celów będzie rozłożona 
na dłuższy okres. 

Cele emisji 
 
Emitent zamierza rozwijać swoją działalność poprzez wprowadzenie do oferty nowych tytułów gier. Przy 
zwiększonej skali działalności Emitenta, konieczne będzie również zwiększenie zespołu pracującego 
nad produkcją gier oraz dostosowanie wydatków na marketing do zwiększonego poziomu produkcji. 
Szczegółowe omówienie przeznaczenia wpływów netto z emisji i związanych z nimi celów 
przedstawiono poniżej: 

 wykonanie trzech nowych gier mobilnych – zamiarem Emitenta jest wprowadzenie do portfolio 
3 (trzech) nowych tytułów gier. Intencją Emitenta jest zapewnienie jak najwyższej jakości nowych 
produktów. Powyższe będzie się wiązać z rozszerzeniem zespołu Emitenta o dodatkowych 
członków, którzy zapewnią odpowiednie tempo i jakość prac nad produkcją nowych tytułów. 
W ocenie Emitenta, nowe produkcje wpłynął pozytywnie na jego pozycję na rynku rozrywki 
elektronicznej i zwiększą zainteresowanie graczy produktami Spółki; 

 reklama nowych gier – w związku z planami obejmującymi wydawanie nowych tytułów gier, 
konieczne będzie również poniesienie dodatkowych wydatków na marketing. Emitent planuje 
wykorzystywać wyłącznie kampanie dedykowane urządzeniom mobilnym, gdyż uważa je za 
najbardziej efektywne przy pozyskiwaniu nowych użytkowników. Dokładne założenia budżetu 
marketingowego będą dostosowywane na bieżąco do aktualnej sytuacji na rynku. 

Wyżej wymienione elementy będą spójnie wspierać realizację celu, jakim jest organiczny rozwój Spółki, 
u podstawy którego leży poszerzenie oferty Grupy o kolejne nowe produkty wysokiej jakości. 

Emitent nie będzie wykorzystywał środków pozyskanych w ramach emisji na pokrycie bieżących 
kosztów działalności, które jest w stanie pokrywać na bieżąco z uzyskiwanych przychodów. Wpływy 
z emisji zostaną przeznaczone wyłącznie na rozwój działalności Emitenta.  
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DYWIDENDA I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY 

1. Dane historyczne na temat dywidendy 

Historycznie Spółka nie wypłacała dywidendy. 

2. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy 

Obecna polityka Spółki w zakresie wypłaty dywidendy zakłada niewypłacanie dywidendy. 

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 
Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później 
niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony 
w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. 

Zarząd nie planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłacania dywidendy.  

3. Zasady wypłaty dywidendy 

Wszystkie Akcje, w tym Akcje Dopuszczane po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki, mają równe uprawnienia w zakresie wypłaty dywidendy i uprawniają do udziału w zysku Spółki 
od dnia ich nabycia, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku 
i ustalenia dnia dywidendy na dzień przypadający po dniu nabycia Akcji Dopuszczanych. 

Od uzyskanych na terytorium Polski dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP zasadniczo 
pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Powyższa 
zasada może ulec jednak modyfikacji w stosunku do podatników spełniających określone warunki 
wynikające z Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych lub umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania zawartych przez RP z państwem ich rezydencji podatkowej – w takim przypadku dochód 
z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych może być zwolniony 
z opodatkowania lub opodatkowany według niższej stawki podatku. Szczegółowe informacje dotyczące 
opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu dywidend, w tym w szczególności warunki 
pozwalające na zastosowanie zwolnienia z podatku lub niższej stawki podatku, znajdują się w rozdziale 
Opodatkowanie – Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem 
dochodowym od osób prawnych. 

Zgodnie z § 127 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Spółka jest obowiązana 
niezwłocznie przekazać GPW informację o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę 
dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wysokości dywidendy, liczbie akcji, z których przysługuje prawo 
do dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia prawa do dywidendy 
oraz dniu wypłaty dywidendy. Ponadto § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na Spółkę 
obowiązek poinformowania KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia 
prawa do dywidendy oraz terminie wypłaty dywidendy najpóźniej na pięć dni przed dniem ustalenia 
prawa do dywidendy. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty 
dywidendy może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy. 

4. Ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy 

Zgodnie z art. 347 § 4 KSH, w przypadku, gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa 
spółki nie zostały całkowicie odpisane, nie można dokonać podziału zysku odpowiadającego 
równowartości kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych 
i zapasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych jest co najmniej równa kwocie kosztów 
nieodpisanych. 

Zgodnie z art. 348 KSH 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 KSH lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok 
obrotowy na kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy. 

Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie wypłaty dywidendy. 



 
Prospekt emisyjny T-Bull S.A. 

 

56 
 

Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty dywidendy znajdują się w rozdziale Prawa i obowiązki 
związane z Akcjami oraz Walne Zgromadzenie, Prawa i obowiązki związane z Akcjami, Prawo 
do udziału w zysku (dywidendy). 

5. Nowe Akcje 

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną Nowych Akcji, Nowe Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy 
od dnia 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie z przepisami KSH, uprawnionymi do dywidendy za dany rok 
obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy. Dzień dywidendy może być 
wyznaczony przez Walne Zgromadzenie spółki publicznej na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć 
dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być 
wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.  
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KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE 

1. Oświadczenie o kapitale obrotowym 

Zarząd oświadcza, iż w jego ocenie poziom kapitału obrotowego posiadanego przez Grupę jest 
wystarczający dla pokrycia przez niego bieżących potrzeb i prowadzenia działalności w okresie co 
najmniej 12 miesięcy od Daty Prospektu. Emitentowi nie są znane jakiekolwiek zagrożenia związane 
z kapitałem obrotowym, które mogłyby wystąpić w przyszłości. 

Kapitał obrotowy rozumiany jest jako zdolność Grupy do uzyskania dostępu do środków pieniężnych 
oraz innych płynnych zasobów w celu terminowego regulowania zobowiązań. 

2. Kapitalizacja i zadłużenie 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat kapitalizacji i zadłużenia Emitenta na dzień 31 
marca 2018 roku. 

Tabela 3: Kapitalizacja i zadłużenie 
 Na dzień 31 marca 2018 roku 
 (w tys. PLN) 

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem ...............................................  1 855 

Gwarantowane .....................................................................................  - 

Zabezpieczone ....................................................................................  - 

Niegwarantowane/niezabezpieczone ..................................................  1 855 

Zadłużenie długoterminowe ogółem ................................................  800 

Gwarantowane .....................................................................................  - 

Zabezpieczone ....................................................................................  - 

Niegwarantowane/niezabezpieczone ..................................................  800 

Kapitał własny ....................................................................................  13 845 

Kapitał podstawowy .............................................................................  112 

Kapitał zapasowy .................................................................................  7 737 

Akcje własne ........................................................................................  0 

Kapitał z aktualizacji wyceny ................................................................  - 

Pozostałe kapitały rezerwowe ..............................................................  - 

Zyski zatrzymane .................................................................................  - 

Wynik bieżący ......................................................................................  889 

Płynność finansowa  

 Na dzień 31 marca 2018 roku 
 (w tys. PLN) 

A. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ..................................................  520 

B. Krótkoterminowe aktywa finansowe ................................................  - 

C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu ................................  - 

D. Płynność (A+B+C) .........................................................................  520 

E. Bieżące należności finansowe .....................................................  723 

F. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki bankowe .................................  1 556 

G. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe ..................................  - 

H. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G)...........................  1 556 

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (H-E-D)................  312 

J. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe...................................  - 

K. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe ....................................  800 
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L. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (J+K) ...................  800 

M. Zadłużenie finansowe netto (I+L) ................................................  1 112 

Źródło: Spółka 

3. Zadłużenie pośrednie i warunkowe  

Na dzień 31 marca 2018 roku Spółka nie posiadała zobowiązań pośrednich i innych zobowiązań 
pozabilansowych. 

Na Datę Prospektu nie zaszły również znaczące zmiany w zadłużeniu i płynności finansowej Emitenta. 
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WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

1. Historyczne informacje finansowe 

Wprowadzenie 

Zbadane przez biegłego rewidenta historyczne informacje finansowe obejmujące ostatnie dwa lata 
obrotowe zostały sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 
2005 roku w sprawie informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych 
sprawozdaniach finansowych, wymaganych prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości 
(Dz.U.2014 poz. 300 z późniejszymi zmianami). Sprawozdanie Finansowe stanowiące podstawę 
historycznej informacji finansowej zostaną w okresie ważności prospektu udostępnione na stronie 
internetowej Emitenta oraz w wersji papierowej w siedzibie Emitenta. 

W niniejszym rozdziale zamieszczone zostały historyczne informacje finansowe Emitenta, obejmujące 
okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz porównywalne dane 
finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, sporządzone zgodnie 
z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. 

Historyczne informacje finansowe za poszczególne okresy sprawozdawcze pochodzą ze sprawozdań 
finansowych Emitenta sporządzanych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Historyczne 
Informacje Finansowe zostały zbadane przez biegłego rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i standardami zawodowymi. 

W niniejszym rozdziale zamieszczone zostały również śródroczne informacje finansowe Emitenta, 
obejmujące okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku oraz 
porównywalne dane finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku, 
sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi 
zmianami. 

Śródroczne informacje finansowe za poszczególne okresy sprawozdawcze pochodzą ze skróconego 
sprawozdania finansowego Emitenta sporządzanego zgodnie z polskimi standardami rachunkowości 
oraz danych Spółki, które nie zostały zawarte w skróconym sprawozdaniu finansowym. Śródroczne 
informacje finansowe nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. 

Podstawa sporządzenia 

Prezentowane w Prospekcie historyczne informacje finansowe obejmują m.in.:  

 bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale 
własnym, rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy obejmujący 12 miesięcy 
i zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku wraz z informacją dodatkową, obejmujący działalność 
Spółki;  

 dane porównawcze za rok 2016 obejmujące: bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, rachunek 
zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych 
za okres sprawozdawczy obejmujący 12 miesięcy i zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku wraz 
z informacją dodatkową, obejmujący działalność Spółki.  

Historyczne Informacje Finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności 
gospodarczej Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przekonaniu, że nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności przez Spółkę. 

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stosowane są w sposób ciągły. 

Historyczne informacje finansowe zostały sporządzone w walucie polskiej i zaprezentowane w złotych 
polskich. 

Historyczne informacje finansowe za lata 2016-2017 zostały sporządzone w sposób zapewniający ich 
porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich 
prezentowanych okresach, zgodnie z formą, jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym 
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sprawozdaniu finansowym Emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości 
oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do rocznego sprawozdania finansowego. 

Śródroczne informacje finansowe zostały sporządzone na podstawie skróconego sprawozdania 
finansowego za I kwartał 2018 roku obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 
2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 
2017 roku. Prezentowane w Prospekcie śródroczne informacje finansowe obejmują m. in.: 

 bilans na dzień 31 marca 2018 roku oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale 
własnym i rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy obejmujący 3 miesiące 
i zakończony w dniu 31 marca 2018 roku;  

 dane porównawcze za rok 2017 obejmujące: bilans na dzień 31 marca 2017 roku oraz rachunek 
zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych za 
okres sprawozdawczy obejmujący 3 miesiące i zakończony w dniu 31 marca 2017 roku.  

Śródroczne informacje finansowe zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność 
przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych 
okresach, zgodnie z formą, jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu 
finansowym Emitenta. 

2. Informacje finansowe pro forma 

Emitent nie sporządzał informacji finansowych pro forma. Nie zaistniały przesłanki, które nakładałyby 
na Emitenta obowiązek sporządzenia informacji finansowych pro forma. 

3. Sprawozdania finansowe 

Bilans 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat bilansu na wskazane daty. 

Tabela 4: Aktywa Emitenta na dzień 31 grudnia 2016 roku, na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na 
dzień 31 marca 2018 roku 

 
   Na dzień 31 grudnia              Na dzień  
                                                  31 marca  

 2016 2017 2018 
              (zbadane)                (niezbadane) 
            (w tys. PLN)               (w tys. PLN) 
Aktywa  

Aktywa trwałe ...................................................................................  8 390 13 062 14 467 

Wartości niematerialne i prawne ........................................................  3 938 6 543 6 571 

Rzeczowe aktywa trwałe ...................................................................  175 225 424 
Należności długoterminowe ...............................................................  205 205 205 

Inwestycje długoterminowe ................................................................  40 30 30 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ...................................  4 032 6 060 7 238 

Aktywa obrotowe .............................................................................  840 1 799 2 033 
Zapasy ...............................................................................................  - - 9 

Należności krótkoterminowe ..............................................................  487 665 723 

Inwestycje krótkoterminowe ...............................................................  254 523 520 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ..................................  99 611 781 

Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)  .......................  - 0 - 
Udziały (akcje) własne .....................................................................  - - 0 

Aktywa razem ...................................................................................  9 230 14 862 16 501 

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne informacje finansowe, Spółka 

Tabela 5: Pasywa Emitenta na dzień 31 grudnia 2016 roku, na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 
na dzień 31 marca 2018 roku  

 
Na dzień 31 grudnia                Na dzień  
                                                  31 marca 

 2016 2017 2018 
              (zbadane)                (niezbadane) 
            (w tys. PLN)               (w tys. PLN) 
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Pasywa  

Razem kapitał własny  ......................................................................  7 849 12 957 13 845 

Kapitał podstawowy ............................................................................  110 112 112 

Kapitał zapasowy ................................................................................  2 744 7 737 7 737 
Zysk (strata) z lat ubiegłych ................................................................  - - 5 108 

Zysk (strata) netto ...............................................................................  4 995 5 108 889 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  ......................................  1 381 1 905 2 655 

Rezerwy na zobowiązania ..................................................................  0 0 0 

Zobowiązania długoterminowe .......................................................  - - 800 
Emisja obligacji ...................................................................................  - - 800 

Zobowiązania krótkoterminowe ......................................................  1 381 1 905 1 855 
Kredyty i pożyczki ...............................................................................  - 383 1 555 

Z tytułu dłużnych papierów wartościowych .........................................  1 200 1 200 - 
Z tytułu dostaw i usług ........................................................................  84 191 148 
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych tytułów publicznoprawnych ......................................................  

- - 152 

Z tytułu wynagrodzeń..........................................................................  - - - 

Inne.....................................................................................................  - 8 - 

Pasywa razem ...................................................................................  9 230 14 862 16  501 

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne informacje finansowe, Spółka  

 

Rachunek zysków i strat 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym 
we wskazanych okresach. 

Tabela 6: Rachunek zysków i strat Emitenta w wariancie kalkulacyjnym za wskazane okresy 

 
Od 1 stycznia  
do 31 grudnia 

Od 1 stycznia  
do 31 marca 

 2016 2017 2017 2018 

              (zbadane)                             (niezbadane) 

            (w tys. PLN)             (w tys. PLN) 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów w tym: ...................................................................  

8 499 8 231 2 221 1 956 

Przychody netto ze sprzedaży produktów ..................................  8 499 8 231 2 221 1 956 
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w 
tym: ............................................................................................  

1 178 1 698 393 543 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ...............................  1 178 1 698 393 543 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ............................................  7 321 6 533 1 828 1 413 

Koszty sprzedaży........................................................................  443 182 71 38 

Koszty ogólnego zarządu ...........................................................  691 942 153 201 

Zysk (strata) na sprzedaży .......................................................  6 187 5 409 1 604 1 174 

Pozostałe przychody operacyjne ............................................  19 23 6 4 

Inne przychody operacyjne .........................................................  19 23 6 4 

Pozostałe koszty operacyjne ...................................................  33 55 12 12 

Inne koszty operacyjne ...............................................................  33 55 12 12 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej .................................  6 172 5 377 1 598 1 166 

Przychody finansowe ...............................................................  5 642 - - 

Odsetki .......................................................................................  5 - - - 

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych .............................  - 642 - - 

Koszty finansowe .....................................................................  204 190 42 63 

Odsetki .......................................................................................  118 143 29 37 

Inne .............................................................................................  86 47 13 26 

Zysk (strata) brutto ...................................................................  5 974 5 829 1 556 1 103 

Podatek dochodowy .................................................................  979 722 307 214 

Zysk (strata) netto .....................................................................  4 995 5 108 1 249 889 
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne informacje finansowe, Spółka  
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W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym 
we wskazanych okresach. 

Tabela 7: Rachunek zysków i strat Emitenta w wariancie porównawczym za wskazane okresy 

 
Od 1 stycznia  
do 31 grudnia 

Od 1 stycznia  
do 31 marca 

 2016 2017 2017 2018 

 (zbadane)                (niezbadane) 

 (w tys. PLN) (w tys. PLN) 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ...................  13 596 14 269 3 775 3 826 

Przychody netto ze sprzedaży produktów ...................................  8 499 8 231 2 221 1 956 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby ......................  5 097 6 038 1 553 1 869 

Koszty działalności operacyjnej ...............................................  7 408 8 860 2 171 2 652 

Amortyzacja .................................................................................  2 888 3 681 935 1 050 

Zużycie materiałów i energii ........................................................  226 144 42 - 

Usługi obce ..................................................................................  1 174 1 396 262 606 

Podatki i opłaty ............................................................................  45 31 7 5 

Wynagrodzenia ............................................................................  1 543 2 329 551 699 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ..............................  637 878 247 211 

Pozostałe koszty rodzajowe ........................................................  896 401 127 82 

Zysk (strata) ze sprzedaży ........................................................  6 187 5 409 1 604 1 174 

Pozostałe przychody operacyjne .................................................  19 23 6 4 

Pozostałe koszty operacyjne .......................................................  33 55 12 12 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej ..................................  6 172 5 377 1 598 1 166 

Przychody finansowe ...................................................................  5 642 - - 

Koszty finansowe .........................................................................  204 190 42 63 

Zysk (strata) brutto ....................................................................  5 974 5 829 1 556 1 103 

Podatek dochodowy ....................................................................  979 722 307 214 

Zysk (strata) netto .....................................................................  4 995 5 108 1 249 889 
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne informacje finansowe, Spółka  

Zestawienie zmian w kapitale własnym 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat zestawienia zmian w kapitale własnym w okresie 
od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku. 

Tabela 8: Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku 
do dnia 31 marca 2018 roku 
 Kapitał 

zakładowy 
Kapitał 

zapasowy 
Zysk(strata) z 
lat ubiegłych 

Wynik 
netto 

Kapitał własny 
razem 

Stan na 1 stycznia 2018 
roku........................................  

112 7 737 5 108 - 12 957 

Zysk/strata netto:..................  - - - 889 889 
Zysk/strata netto za rok 
obrotowy .................................  - - - 889 889 

Transakcje z właścicielami: .  - - - - - 
Emisja akcji/wydanie udziałów  - - - - - 
Rejestracja akcji w KRS 
(program motywacyjny)  .........  

- - - - - 

Podział wyniku roku 
ubiegłego: .............................  

- - - - - 

Stan na 31 marca 2018 roku  112 7 737 5 108 889 13 845 
Źródło: Śródroczne informacje finansowe 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat zestawienia zmian w kapitale własnym w okresie 
od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku. 

Tabela 9: Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku 
do dnia 31 marca 2017 roku 
 Kapitał 

zakładowy 
Kapitał 

zapasowy 
Zysk(strata) z 
lat ubiegłych 

Wynik 
netto 

Kapitał własny 
razem 
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Stan na 1 stycznia 2017 
roku......................................  

110 2 744 4 995 - 7 849 

Zysk/strata netto:................  - - - 1 249 1 249 
Zysk/strata netto za rok 
obrotowy ...............................  - - - 1 249 1 249 

Transakcje z właścicielami:  - - - - - 
Emisja akcji/wydanie 
udziałów ...............................  - - - - - 

Rejestracja akcji w KRS 
(program motywacyjny)  .......  

- - - - - 

Podział wyniku roku 
ubiegłego: ...........................  

- - - - - 

Stan na 31 marca 2017 
roku......................................  110 2 744 4 995 1 249 9 098 

Źródło: Śródroczne informacje finansowe 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat zestawienia zmian w kapitale własnym w okresie 
od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 

Tabela 10: Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2017 
roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 
 Kapitał 

zakładowy 
Kapitał 

zapasowy 
Zysk(strata) 

z lat 
ubiegłych 

Wynik netto Kapitał 
własny 
razem 

Stan na 1 stycznia 2017 roku ........  110 2 744 4 995 - 7 849 
Zysk/strata netto:...........................  - - - 5 108 5 108 
Zysk/strata netto za rok obrotowy ....  - - - 5 108 5 108 
Transakcje z właścicielami: ..........  2 -2 - - - 
Emisja akcji/wydanie udziałów ........  2 -    
Rejestracja akcji w KRS (program 
motywacyjny)  ..................................  

- -2 - - - 

Podział wyniku roku ubiegłego: ...  - 4 995 -4 995 - - 
Stan na 31 grudnia 2017 roku .......  112 7 737 - 5 108 12 957 
Źródło: Historyczne informacje Finansowe 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat zestawienia zmian w kapitale własnym w okresie 
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

Tabela 11: Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2016 
roku do dnia 31 grudnia 2016 roku 
 Kapitał 

zakładowy 
Kapitał 

zapasowy 
Zysk(strata) 

z lat 
ubiegłych 

Wynik netto Kapitał 
własny 
razem 

Stan na 1 stycznia 2016 roku ........  101 1 343 1 398 - 2 843 
Zysk/strata netto:...........................  - - - 4 995 4 995 
Zysk/strata netto za rok obrotowy ....  - - - 4 995 4 995 
Transakcje z właścicielami: ..........  9 2 - - 11 
Emisja akcji/wydanie udziałów ........  15 2 - - 17 
Umorzenie akcji ...............................  -6 - - - -6 
Podział wyniku roku ubiegłego: ...  - 1 398 - 1398 - - 
Stan na 31 grudnia 2016 roku .......  110 2 744 - 4 995 7 849 
Źródło: Historyczne informacje Finansowe 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat rachunku przepływów pieniężnych we wskazanych 
okresach. 
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Tabela 12: Rachunek przepływów pieniężnych za wskazane okresy 

 
Od 1 stycznia  
do 31 grudnia 

Od 1 stycznia  
do 31 marca 

 2016 2017 2017 2018 

 (zbadane)                (niezbadane) 

 (w tys. PLN) (w tys. PLN) 
     

    
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

 
 

Zysk / strata netto......................................................................  4 995 5 107 1 249 889
Korekty .......................................................................................  2 541 2 615 746 827
Amortyzacja ................................................................................  2 888 3 681 935 1 050
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych .......................................  1 1 0 -2
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ....................................  116 142 28 37
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ....................................  - -660 - -

Zmiana stanu zapasów ...........................................................  - - -4 -9
Zmiana stanu należności .............................................................  -547 -178 83 -57
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów ....................................................................  

47 141 30 -22

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ................................  37 -512 -325 -170
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) ..  7 536 7 723 1 995 1 716
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ 

  

I. Wpływy ....................................................................................  - 670 - -
Z aktywów finansowych ...............................................................  - 670 - -
II. Wydatki ..................................................................................  7 642 8 364 2 242 2 455
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych ........................................................................  

7 642 8 364 2 242 2 455

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)  -7 642 -7 694 -2 242 -2 455
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
FINANSOWEJ 

  

I. Wpływy ....................................................................................  17 1 583 300 1 472
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału ....................  

17 - - -

Kredyty i pożyczki........................................................................  - 383 300 1 472
Emisja dłużnych papierów wartościowych ...................................  - 1 200 - -
II. Wydatki ..................................................................................  321 1 342 28 737
Nabycie akcji (udziałów) własnych ..............................................  6 - - -
Spłaty kredytów i pożyczek .........................................................  200 - - 300
Wykup dłużnych papierów wartościowych ..................................  - 1 200 - 400
Odsetki ........................................................................................  116 142 28 37
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) .....  -304 242 272 735
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM ...............................  -410 270 24 -4
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, 
W TYM ........................................................................................  

-410 269 25 -3

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych ..  -1 -1 1 2
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU .......................  664 255 255 525
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU .............................  255 525 279 520
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne informacje finansowe, Spółka  

Wybrane wskaźniki finansowe 

Spółka w procesie bieżącej działalności posługuje się miernikami rentowności, m.in. EBIT i EBITDA. 
W ocenie Spółki, wskaźniki te mogą być istotne dla Inwestorów, ponieważ stanowią wyznacznik pozycji 
i wyników finansowych działalności Spółki, a także jej zdolności do finansowania wydatków i zaciągania 
oraz obsługi zobowiązań. EBIT i EBITDA stanowią alternatywne pomiary wyników w rozumieniu 
Wytycznych ESMA „Alternatywne pomiary wyników” i zostały zaprezentowane, ponieważ stanową 
miary standardowo stosowane w analizie finansowej. 
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Spółka definiuje: (i) EBITDA jako zysk lub stratę z działalności operacyjnej powiększoną o amortyzację 
środków trwałych i wartości niematerialnych oraz (ii) EBIT jako zysk lub stratę z działalności operacyjnej.  

EBIT stosowany jest do oceny wyników operacyjnych Spółki. Porównanie EBIT osiągniętego w różnych 
okresach pozwala ocenić, jak zmieniają się w czasie wyniki analizowanego podmiotu, biorąc pod uwagę 
jedynie działalność operacyjną. EBIT dostarcza więc informacji na temat wyniku osiąganego w obszarze 
będącym kluczowym dla osiąganego przez Spółkę wyniku finansowego. EBIT został zaprezentowany 
w prospekcie emisyjnym również dlatego, że stanowi przyjętą w analizie finansowej miarę wyniku 
z działalności operacyjnej. 

EBITDA również stanowi miarę wyników operacyjnych Spółki. EBITDA różni się od EBIT dodatkowym 
nieuwzględnieniem amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wyłączenie to 
pozwala na porównywanie wyników niezależnie od zmian w stanie posiadanych środków trwałych, 
mogących wpływać poprzez wartość amortyzacji na inne miary wyników. EBITDA zaprezentowano 
w prospekcie emisyjnym również dlatego, że stanowi przyjętą w analizie finansowej miarę wyniku 
z działalności operacyjnej. 

EBIT i EBITDA nie są definiowane jednolicie, dlatego też prezentowane wskaźniki nie powinny być 
porównywane z EBIT i EBITDA wykazywanymi przez inne podmioty, także te prowadzące działalność 
w sektorze, w którym działa Spółka. Podkreśla się, że EBIT oraz EBITDA nie są miernikami wyników 
finansowych zgodnie z PSR oraz stanowią jedynie miernik wyników operacyjnych lub przepływów 
pieniężnych z działalności operacyjnej.  

Wskaźniki EBITDA oraz EBIT przedstawione w Prospekcie nie pochodzą z Historycznych Informacji 
Finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta, zostały obliczone przez Spółkę na podstawie 
danych znajdujących się w Historycznych Informacjach Finansowych oraz w Śródrocznych informacjach 
finansowych. 

Poniższa tabela przedstawia wybrane wskaźniki finansowe Spółki za wskazane okresy. 

Tabela 13: Wybrane wskaźniki finansowe Emitenta za wskazane okresy 

 
Od 1 stycznia  
do 31 grudnia 

Od 1 stycznia  
do 31 marca 

 2016 2017 2017 2018 

 (w tys. PLN) (w tys. PLN) 

 (zbadane) (niezbadane) 

EBITDA* ..........................................................................  9 060 9 059 2 533 2 216 

EBIT** ..............................................................................  6 172 5 377 1 598 1 166 
 
Źródło: Spółka 
 
*EBITDA = zysk/(strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
**EBIT – zysk/(strata) z działalności operacyjnej 
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PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 

Poniższy opis sytuacji operacyjnej i finansowej oparty jest głównie na rachunku zysków i strat Spółki 
za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz od dnia 1 stycznia 2017 roku 
do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz bilansie Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 
grudnia 2017 roku. 

Analizę wyników z działalności operacyjnej, sytuacji finansowej oraz przepływów pieniężnych Spółki, 
przedstawioną w niniejszym rozdziale, należy analizować razem z Historycznymi Informacjami 
Finansowymi oraz informacjami finansowymi znajdującymi się w pozostałych rozdziałach Prospektu. 
Poniższa analiza zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które oparte są o poglądy 
i przewidywania Zarządu i co za tym idzie, wiążą się z ryzykiem i niepewnością. Rzeczywiste wyniki 
Spółki mogą różnić się od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości na 
skutek wpływu czynników omówionych w niniejszym rozdziale oraz w innych częściach Prospektu, 
w szczególności w rozdziale Czynniki ryzyka. 

Niektóre informacje przedstawione w niniejszym rozdziale nie stanowią części Historycznych Informacji 
Finansowych i nie były przedmiotem badania ani przeglądu przez niezależnych biegłych rewidentów. 
Informacji tych nie należy traktować jako wskaźnika przeszłych ani przyszłych wyników operacyjnych 
Spółki, ani wykorzystywać do analizy działalności gospodarczej Spółki w oderwaniu od Historycznych 
Informacji Finansowych oraz informacji dodatkowej do nich oraz innych informacji finansowych 
zawartych w Prospekcie. Wskazane informacje zostały zamieszczone w Prospekcie, ponieważ, 
zdaniem Spółki, mogą być pomocne dla Inwestorów przy ocenie jej działalności.  

Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości i oszacowań, zgodnie z którymi zostało sporządzone 
Historyczne Informacje Finansowe, znajduje się w punkcie Istotne zasady rachunkowości i oszacowania 
poniżej. 

1. Informacje ogólne 

Działalność Spółki skupia się na projektowaniu, produkcji oraz dystrybucji gier na urządzenia mobilne. 
Produkty Spółki oferowane są na wszystkich istotnych platformach mobilnych – iOS, Android, Windows 
Phone oraz BlackBerry, a ponadto poprzez Amazon Appstore i Opera Mobile Store. Na Datę Prospektu 
Spółka wyprodukowała ponad 200 gier, a łączna liczba pobrań dla wszystkich gier wyniosła ponad 321 
mln. Spółka stale umacnia swoją pozycję konkurencyjną, zwiększając liczbę równolegle realizowanych 
projektów, jednocześnie pracując nad uatrakcyjnieniem produkcji i podniesieniem ich poziomu 
technologicznego. 

Flagowymi produktami Spółki są gry wyścigowe, takie jak Top Speed oraz Moto Rider GO. Spółka 
z sukcesem wprowadza na rynek również gry z gatunku FPS (first position shooter). Obecne na rynku 
gry Spółki bazują na modelu F2P, w ramach którego pobranie gry jest bezpłatne, a przychody pochodzą 
z wyświetlanych podczas rozgrywki reklam oraz z mikropłatności. Spółka samodzielnie wydaje 
produkowane przez siebie gry i dystrybuuje je korzystając z własnych kont na dedykowanych 
platformach dystrybucyjnych, na których Spółka utrzymuje silną pozycję. 

2. Kluczowe czynniki i ważne trendy mające wpływ na wyniki operacyjne i finansowe 

Kluczowe czynniki i ważne trendy mające wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Emitenta w latach 
obrotowych 2016-2017 przedstawiono poniżej. Zarząd jest zdania, że poniższe czynniki i ważne 
tendencje rynkowe miały istotny wpływ na wyniki operacyjne i finansowe w omawianych okresach i, o ile 
nie wskazano inaczej, obecnie będą one miały istotny wpływ na wyniki operacyjne i finansowe 
w przyszłości. 

Czynniki zewnętrzne:  

 wzrost globalnego rynku IT (istotny wpływ); 

 zmienność kursów walut (istotny wpływ); 

 wzrost znaczenia udziału technologii mobilnych w rynku oprogramowania (istotny wpływ); 

 wzrost znaczenia rozwiązań typu multiplayer dla gier mobilnych (istotny wpływ); 



 
Prospekt emisyjny T-Bull S.A. 

 

67 
 

 termin premiery w stosunku do innych, popularnych tytułów – ustalanie terminów premier 
w okresie, w którym ma miejsce niewiele premier gier największych spółek z branży; okoliczności 
premiery (umiarkowany wpływ); 

 rosnąca konkurencja na rynku producentów aplikacji mobilnych (umiarkowany wpływ); 

 powstawanie nowych gatunków gier oraz form grania w gry (umiarkowany wpływ); 

 sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie (umiarkowany wpływ); 

 rosnące znaczenie działań marketingowych wykorzystujących platformę YouTube i media 
społecznościowe oraz zwiększenie zasięgu kampanii reklamowych (umiarkowany wpływ); 

 podaż wykwalifikowanych pracowników IT na rynku pracy (umiarkowany wpływ); 

 sytuacja polityczna w Polsce i na świecie (umiarkowany wpływ); 

 dynamiczny rozwój nowych technologii (umiarkowany wpływ). 

Czynniki wewnętrzne: 

 wzrost skali działalności Emitenta, z uwzględnieniem rynków zagranicznych (istotny wpływ); 

 rozbudowana oferta gier zróżnicowanych pod względem modelu rozgrywki oraz tematyki (istotny 
wpływ); 

 optymalizacja kosztów działalności Emitenta (umiarkowany wpływ). 

Poniżej przedstawiono opis czynników o istotnym wpływie, w ocenie Emitenta, na wyniki operacyjne 
i finansowe. 

W okresie od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego Spółki, nie wystąpiły istotne ani znaczące 
zmiany w sytuacji finansowej lub pozycji handlowej Spółki ani Grupy Emitenta. 

Wzrost skali działalności Emitenta, z uwzględnieniem rynków zagranicznych 

Realizując strategię, Emitent rozwija zakres prowadzonej działalności, w szczególności poprzez 
wydawanie nowych gier. Zakładany dalszy rozwój opiera się na wydawaniu większej ilości tytułów, 
co będzie przekładało się na zwiększenie liczby pobrań. Spółka działa na rynku międzynarodowym, 
a przychód generowany w Polsce stanowił ponad 4,9% obrotu ogółem Emitenta w 2017 roku. 

Rozbudowana oferta gier zróżnicowanych pod względem modelu rozgrywki oraz tematyki 
(istotny wpływ) 

Posiadane doświadczenie na rynku pozwala Emitentowi na elastyczne dostosowanie się do potrzeb 
odbiorców oraz panujących na rynku trendów. Elastyczność i łatwość tworzenia gier o różnej tematyce 
umożliwia Emitentowi osiąganie stabilnych przychodów niezależnie od zmian zainteresowania 
odbiorców poszczególnymi tytułami. 

Emitent posiada w swojej ofercie gry cieszące się od dłuższego czasu znaczną popularnością wśród 
graczy. W dotychczasowej działalności największym zainteresowaniem wśród odbiorców cieszą się gry 
wyścigowe, które stanowią stabilne źródło przychodów, jednak baza wydanych gier pozwala Emitentowi 
na szybkie dostosowanie do trendów rynkowych, tym samym do wydawania gier wszystkich możliwych 
gatunków. 

Wzrost globalnego rynku IT 

Emitent poprzez globalne platformy dystrybucyjne swoją ofertę kieruje do odbiorców na całym świecie. 
Zróżnicowany poziom przychodów z poszczególnych regionów świata wynika m.in. z dysproporcji 
pomiędzy stopniem nasycenia rynków urządzeniami mobilnymi, uwarunkowaniami kulturowymi czy 
modelami spędzania wolnego czasu. Istotnym czynnikiem jest również poziom rozwoju danego regionu, 
który determinuje zdolność mieszkańców do określonych poziomów konsumpcji. 

Analizując globalny rynek rozrywki, państwa wysoko rozwinięte są w stanie przeznaczyć większą cześć 
dochodu rozporządzalnego na rozrywkę. Układ rozwoju regionów na świecie ciągle ewoluuje. 
Zróżnicowane tempo wzrostu poszczególnych gospodarek może wpłynąć na zmiany w poziomie 
zamożności regionów, stąd głównymi odbiorcami produktów Emitenta w przyszłości mogą być zupełnie 
inne kraje. 
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Warto zwrócić uwagę na rosnące gospodarki krajów jak Indie czy Brazylia – coraz większa penetracja 
tych rynków przez operatorów urządzeń mobilnych wpływa na zwiększenie zainteresowania również 
grami dedykowanymi na te urządzenia. Dla przykładu, na rynku indyjskim potencjalna liczba odbiorców 
produktów Spółki przekracza jeden miliard, co po uwzględnieniu wzrostu znaczenia urządzeń mobilnych 
może spowodować, iż w przeciągu kilku lat Indie staną się jednym z głównych odbiorców produktów 
Emitenta. 

Zmienność kursów walut 

Jak wspomniano w części Prospektu dotyczącej Czynników Ryzyka, zmienność kursów walut ma 
znaczący wpływ na poziom osiąganych przychodów przez Spółkę. Przychody pochodzące 
bezpośrednio od polskich odbiorców oraz wyrażone w PLN wynosiły zaledwie 4% w 2016 roku oraz 
4,9% w 2017 roku przychodów ze sprzedaży produktów,. Przychody wyrażone w walutach obcych 
kształtują więc w dużej mierze ostateczny wynik spółki. Emitent nie zabezpiecza się przed ryzykiem 
zmiany kursów walut, stąd fluktuacje osiąganych przychodów są bezpośrednio powiązane ze zmianami 
kursów walut. 

Wzrost znaczenia udziału technologii mobilnych w rynku oprogramowania 

Coraz większe możliwości technologiczne urządzeń mobilnych sprawiają, iż popyt na nie nieustannie 
rośnie, zmniejszając jednocześnie zapotrzebowanie na rozwiązania stacjonarne. Na Datę Prospektu, 
urządzenia stacjonarne charakteryzują się jednak większymi możliwościami, lecz wraz z rozwojem 
technologii zmniejsza się ich przewaga w stosunku do urządzeń mobilnych. W przypadku, gdy opisany 
powyżej trend wypierania urządzeń stacjonarnych będzie kontynuowany, w przyszłości może zabraknąć 
obecnie dostępnych konsol do gier, gdyż ich funkcje może spełniać urządzenie mobilne podłączone do 
stacji dokującej.  

Zmiany technologiczne mogą w dużym stopniu kształtować przychody Emitenta, jednakże obecnie 
obserwowalne trendy wskazują, iż rynek urządzeń mobilnych będzie się obecnie rozwijał. Tempo jego 
rozwoju może mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. 

Emitent systematycznie monitoruje kluczowe czynniki, mające wpływ na działalność operacyjną i wynik 
finansowy Emitenta oraz prowadzi działania mające na celu ograniczenie wpływu zidentyfikowanych 
czynników ryzyka na wyniki finansowe Emitenta. 

Poza czynnikami opisanymi powyżej oraz pozostałymi informacjami opisanymi w niniejszym rozdziale 
oraz w rozdziale Czynniki ryzyka, na Datę Prospektu Emitent nie identyfikuje jakichkolwiek tendencji, 
niepewności, żądań, zobowiązań czy zdarzeń, które z dużym prawdopodobieństwem mogłyby istotnie 
wpłynąć na perspektywy rozwoju Emitenta w bieżącym roku obrotowym. Zdaniem Zarządu, 
nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne lub sporadyczne, ani czynniki szczególne, które miałyby istotny 
wpływ na wyniki działalności operacyjnej Emitenta w latach 2016-2017 (także wpływ, który nie może 
być ujęty liczbowo). 

W opinii Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do Daty Prospektu nie wystąpiły istotne zmiany 
tendencji w produkcji, sprzedaży oraz w kosztach i cenach sprzedaży, w odniesieniu do okresu objętego 
Historycznymi Informacjami Finansowymi. 

3. Segmenty działalności 

Działalność operacyjna Emitenta skupia się na produkcji i sprzedaży gier na platformy mobilne.  

W związku z brakiem wydzielonych segmentów, tj. brakiem dostępności odrębnych informacji 
finansowych dla poszczególnych typów gier, decyzje operacyjne podejmowane są na podstawie wielu 
szczegółowych analiz i wyników finansowych osiąganych ze sprzedaży wszystkich produktów 
we wszystkich kanałach dystrybucji. 

4. Omówienie wybranych pozycji Rachunku Zysków i Strat 

Przychody Spółki w latach objętych Historycznymi Informacjami Finansowymi obejmowały przede 
wszystkim: (i) przychody netto ze sprzedaży produktów, (ii) pozostałe przychody operacyjne oraz (iii) 
przychody finansowe. 
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Przychody ze sprzedaży Spółki obejmują przede wszystkim: (i) mikropłatności zintegrowane 
z produkowanymi grami, (ii) reklamy wyświetlane w aplikacjach oraz (iii) sprzedaż licencji 
na oprogramowanie. 

Koszty działalności operacyjnej Spółki obejmują przede wszystkim: (i) amortyzację, (ii) wynagrodzenia, 
(iii) zakup usług obcych, (iv) koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, (v) zużycie materiałów 
i energii, (vi) podatki i opłaty oraz (vii) pozostałe koszty. 

Koszty ujmuje się w tym samym okresie, w jakim są ujmowane przychody ze sprzedaży, zgodnie 
z zasadą współmierności przychodów i kosztów. Spółka prezentuje w rachunku zysków i strat całość 
kosztów poniesionych w danym roku obrotowym.  

Pozostałe przychody operacyjne obejmują przede wszystkim przychody z tytułu dopłat od pracowników 
na pakiety medyczne oraz ubezpieczenia NNW członków ich rodzin. 

Pozostałe koszty operacyjne obejmują przede wszystkim koszty poniesione z tytułu składek na PFRON. 

Przychody finansowe obejmują pozostałe odsetki. Koszty finansowe obejmują przede wszystkim: 
(i) pozostałe odsetki oraz (ii) ujemne różnice kursowe. 

Emitent wskazuje, że prowizje pobierane przez platformy dystrybucyjne w związku z dystrybucją 
produktów Emitenta nie są wykazywane przez Emitenta – Spółka w ramach swojej działalności rozlicza 
wyłącznie przychody należne Emitentowi po odliczeniu wszystkich prowizji pobieranych przez sklepy 
oraz platformy dystrybucyjne. Ponadto Emitent wskazuje, że Spółka otrzymuje przychody w związku 
z wyświetlaniem reklam w grach Emitenta i są one rozliczane jako przychody otrzymywane od platform 
reklamowych. 

Podatek dochodowy od zysku lub straty za rok obrotowy obejmuje podatek bieżący oraz odroczony 
podatek dochodowy. Podatek bieżący to oczekiwany podatek od dochodu do opodatkowania za dany 
rok, obliczony przy zastosowaniu obowiązujących lub zasadniczo obowiązujących na dzień bilansowy 
stawek podatkowych, oraz wszelkie zmiany należnego podatku w odniesieniu do lat poprzednich. 
Podatek bieżący jest przede wszystkim powiązany z zyskiem brutto wykazanym za dany okres. 

5. Wyniki działalności 

Omówienie okresu trzech miesięcy zakończonego w dniu 31 marca 2018 roku 

Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje z Rachunku Zysków i Strat Spółki za wskazane okresy: 

Tabela 14: Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta za okres od 1 stycznia do 
31 marca 2017 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku 

              Od 1 stycznia do 31 marca 

  
2017  2018 

Zmiana 
2018/2017 

 (w tys. PLN) (%) 

 (niezbadane)  

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi  3 775 3 826 1,4% 
Przychody netto ze sprzedaży produktów ..................  2 221 1 956 -11,9% 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby ....  1 553 1 869 20,3% 
Koszty działalności operacyjnej .............................  2 171 2 652 22,2% 
Amortyzacja ...............................................................  935 1 050 12,3% 
Zużycie materiałów i energii .......................................  42 - -100,0% 
Usługi obce ................................................................  262 606 131,3% 
Podatki i opłaty...........................................................  7 5 -28,6% 
Wynagrodzenia ..........................................................  551 699 26,9% 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ............  247 211 -14,6% 
Pozostałe koszty rodzajowe .......................................  127 82 -35,4% 
Zysk (strata) ze sprzedaży ......................................  1 604 1 174 -26,8% 
Pozostałe przychody operacyjne ...............................  6 4 -33,3% 
Pozostałe koszty operacyjne .....................................  12 12 0,0% 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej .................  1 598 1 166 -27,0% 
Przychody finansowe .................................................  - - n/d 
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Koszty finansowe .......................................................  42 63 50,0% 
Zysk (strata) brutto ..................................................  1 556 1 103 -29,1% 
Podatek dochodowy ...................................................  307 214 -30,3% 
Zysk (strata) netto ....................................................  1 249 889 -28,8% 
Źródło: Śródroczne informacje finansowe 

Przychody netto ze sprzedaży ogółem w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat w okresie 
od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku wyniosły 3.826 tys. PLN, co oznacza wzrost 
o 1,4% (51 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 3.775 tys. PLN w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do 
dnia 31 marca 2017 roku. 

Przychody netto ze sprzedaży produktów w wariancie kalkulacyjnymi i porównawczym rachunku zysków 
i strat w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku wyniosły 1.956 tys. PLN, co 
oznacza spadek o 11,9% (265 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 2.221 tys. PLN w okresie od dnia 
1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku. Spadek spowodowany był krótkoterminowym 
zmniejszeniem częstotliwości publikowania nowych gier, z uwagi na opracowywany i wdrażany system 
multiplayer. System ten wdrażany był w grach już istniejących, znajdujących się w portfolio Spółki, a jego 
celem było stworzenie zaplecza programistycznego umożliwiającego implementację interakcji 
pomiędzy graczami (w czasie rzeczywistym oraz asynchronicznym). Rozwiązania multiplayer będą 
umożliwiać interakcje graczy oparte na rywalizacji oraz kooperacji – w formie indywidualnych rozgrywek 
oraz grupowych zmagań, zależnie od zapotrzebowania w tworzonej lub modyfikowanej grze. Celem 
implementacji tego rozwiązania jest poprawa parametrów monetyzacji gier. Decyzja ta podyktowana 
była opublikowaną przez Spółkę strategią rozwoju na lata 2017-2022. 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 
31marca 2018 roku wyniósł 1.869 tys. PLN, co oznacza wzrost o 20,3% (316 tys. PLN) w porównaniu 
z kwotą 1.553 tys. PLN w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku. 

Koszty działalności operacyjnej w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat w okresie od dnia 
1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku wyniosły 2.652 tys. PLN, co oznacza wzrost o 22,2% 
(481 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 2.171 tys. PLN w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 
marca 2017 roku. Wzrost kosztów działalności operacyjnej Spółki był spowodowany przede wszystkim 
wzrostem usług obcych o 344 tys. PLN tj. 131,3% głównie wynikających z usług najmu, koszty 
tłumaczeń i przygotowania aplikacji pod dotację. Ponadto na wzrost kosztów wpływ miały większe 
koszty wynagrodzeń i amortyzacji,  które odpowiednio wzrosły o 26,9% i 12,3%. Wzrost tych kosztów 
związany jest ze zwiększaniem skali działalności Spółki i zwiększeniem zespołu projektowego, a także 
z większej liczby debiutów gier. 

W wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat koszt wytworzenia sprzedanych produktów 
w  okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku wyniósł 543 tys. PLN, co oznacza 
wzrost o 38,2% (150 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 393 tys. PLN w okresie od dnia 1 stycznia 2017 
roku do dnia 31 marca 2017 roku. Koszty te związane są bezpośrednio z wykazanymi z przychodami 
netto ze sprzedaży produktów wynikających ze sprzedaży gier, w tym min. koszty wynagrodzeń 
pracowników, amortyzacji gier po debiucie oraz inne koszty. 

Zysk brutto ze sprzedaży w wariancie kalkulacyjnym w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 
marca 2018 roku wyniósł 1.413 tys. PLN, co oznacza spadek o 22,7% (415 tys. PLN) w porównaniu 
z  kwotą 1.828 tys. PLN w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku, co było 
spowodowane spadkiem przychodów oraz wzrostem kosztu wytworzenia sprzedanych produktów. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku koszty sprzedaży wyniosły 38 tys. 
PLN a koszty ogólnego zarządu 201 tys. PLN, co odpowiednio oznacza spadek o 46,5% i wzrost 
o 31,4% w porównaniu do okresu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku.  

Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 
roku w kwocie 1.174 tys. PLN, co oznacza spadek o 26.8% (430 tys. PLN) w porównaniu do okresu od 
dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku. 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

Zysk z działalności operacyjnej Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 
2018 roku wyniósł 1.166 tys. PLN, co oznacza spadek o 27,0% (432 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 
1.598 tys. PLN w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku. Spadek zysku 
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z działalności operacyjnej Emitenta związany był ze wzrostem kosztów operacyjnych o 22,2%, co 
zostało opisane wyżej, przy wzroście przychodów o 1,4%. 

Pozostałe przychody operacyjne 

Na pozostałe przychody operacyjne w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku 
i od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku, składały się:  

Tabela 15: Pozostałe przychody operacyjne za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku oraz 
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku 

 

        Od 1 stycznia do 31 marca  

2017  2018 
Zmiana 

2018/2017 

 

(niezbadane) 
     (%) 

(w tys. PLN)  
Pozostałe przychody operacyjne  

  

Inne przychody operacyjne ........................................ 6 4 -33,3% 
Pozostałe przychody operacyjne, razem ............... 6 4 -33,3% 
Źródło: Śródroczne informacje finansowe 

Pozostałe przychody operacyjne w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku 
wyniosły 6 tys. PLN, natomiast w tym samym okresie roku poprzedniego wyniosły 4 tys. PLN. Główną 
pozycją pozostałych przychodów operacyjnych były zakupy pakietów medycznych, ubezpieczenia NNW 
dla członków rodzin pracowników oraz deklaracji VAT-7. 
 
Pozostałe koszty operacyjne 

Na pozostałe koszty operacyjne w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku 
i od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku, składały się:  

Tabela 16: Pozostałe koszty operacyjne za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku oraz za 
okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku 

 

Od 1 stycznia do 31 marca  

2017  2018 
Zmiana 

2018/2017 

 

(niezbadane) 
    (%) 

(w tys. PLN)  
Pozostałe koszty operacyjne  

  

Inne koszty operacyjne .............................................. 12 12 0,0% 
Pozostałe przychody operacyjne, razem ............... 12 12 0,0% 
Źródło: Śródroczne informacje finansowe 

Pozostałe koszty operacyjne w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku i tym 
samym okresie roku poprzedniego wyniosły po 12 tys. PLN. Główną pozycję pozostałych kosztów 
operacyjnych w wymienionym okresie stanowiły inne koszty operacyjne, na które składały się koszty 
poniesione z tytułu składek na PFRON. 

Koszty finansowe 

Na koszty finansowe w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku i od dnia 
1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku, składały się: 

Tabela 17: Koszty finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku oraz za okres od 
1 stycznia do 31 marca 2018 roku 

 Od 1 stycznia do 31 marca  

 
2017  2018 

Zmiana 
2018/2017 

 

(niezbadane) 
(%) 

(w tys. PLN) 
Koszty Finansowe    

Odsetki ......................................................................  29 37 27,6% 
Inne koszty finansowe ...............................................  13 26 100,0% 
Razem koszty finansowe  .......................................  42 63 50,0% 
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Źródło: Śródroczne informacje finansowe 

Koszty finansowe w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku wyniosły łącznie 
63 tys. PLN, co oznacza wzrost o 50,0% (21 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 42 tys. PLN w okresie od 
dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku. Wzrost kosztów finansowych wynika ze wzrostu 
kosztów poniesionych na inne koszty finansowe (koszty związane z zabezpieczeniem uruchomienia 
kredytu obrotowego w kwocie 20 tys. PLN i ujemne różnice kursowe 6 tys. PLN) oraz odsetek w okresie 
od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku w porównaniu z okresem od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku. 

Podatek dochodowy 
Na główne pozycje podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 
2017 roku i od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku, składały się:  

Tabela 18: Główne pozycje podatku dochodowego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku 
oraz za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku 

         Od 1 stycznia do 31 marca 

 2017  2018 
Zmiana  

2018/2017 

 (niezbadane) 
(w tys. PLN) (%) 

Podatek bieżący .........................................................  307 214 -30,3
Podatek odroczony.....................................................  - - n/d
Podatek dochodowy ................................................  307 214 -30,3
Źródło: Śródroczne informacje finansowe 

Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku Spółka wykazała obciążenie podatkowe w postaci 
podatku bieżącego w wysokości 214 tys. PLN, co oznacza spadek o 30,3% (93 tys. PLN) w porównaniu 
z obciążeniem podatkowym w wysokości 307 tys. PLN za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku. 
Spadek wysokości podatku dochodowego był spowodowany osiągnięciem przez Spółkę niższego 
dochodu podatkowego. 
 
Zysk (strata) netto roku obrotowego 

W wyniku opisanych powyżej czynników zysk netto Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do 
dnia 31 marca 2018 roku wyniósł 889 tys. PLN, co oznacza spadek o 28,8% (360 tys. PLN) 
w porównaniu z kwotą 1.249 tys. PLN w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 
roku. Na spadek zysku netto podobnie jak na spadek zysku z działalności operacyjnej, wpływ miały 
przede wszystkim wyższe koszty operacyjne. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku, a także po tym okresie do Daty 
Prospektu nie wystąpiły czynniki szczególne, które miałyby wpływ na wyniki w od dnia 1 stycznia 2018 
roku do dnia 31 marca 2018 roku.  

Omówienie lat zakończonych w dniu 31 grudnia 2016 roku i 31 grudnia 2017 roku. 

Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje z Rachunku Zysków i Strat Spółki za wskazane okresy: 

Tabela 19: Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta za okres od 1 stycznia do 
31 grudnia 2016 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 

 Od 1 stycznia do 31 grudnia 

  
2016  2017 

Zmiana 
2017/2016 

 (w tys. PLN) (%) 

 (zbadane) (zbadane)  

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi  13 596 14 269 4,9% 
Przychody netto ze sprzedaży produktów ..................  8 499 8 231 -3,2% 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby ....  5 097 6 038 18,5% 
Koszty działalności operacyjnej .............................  7 408 8 860 19,6% 
Amortyzacja ...............................................................  2 888 3 681 27,5% 
Zużycie materiałów i energii .......................................  226 144 -36,3% 
Usługi obce ................................................................  1 174 1 396 18,9% 
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Podatki i opłaty...........................................................  45 31 -31,1% 
Wynagrodzenia ..........................................................  1 543 2 329 50,9% 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ............  637 878 37,8% 
Pozostałe koszty rodzajowe .......................................  896 401 -55,2% 
Zysk (strata) ze sprzedaży ......................................  6 187 5 409 -12,6% 
Pozostałe przychody operacyjne ...............................  19 23 21,1% 
Pozostałe koszty operacyjne .....................................  33 55 66,7% 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej .................  6 172 5 377 -12,9% 
Przychody finansowe .................................................  5 642 12 740,0% 
Koszty finansowe .......................................................  204 190 -6,9% 
Zysk (strata) brutto ..................................................  5 974 5 829 -2,4% 
Podatek dochodowy ...................................................  979 722 -26,3% 
Zysk (strata) netto ....................................................  4 995 5 108 2,3% 
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe 

Przychody netto ze sprzedaży ogółem w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat w okresie 
od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wyniosły 14.269 tys. PLN, co oznacza wzrost 
o 4,9% (673 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 13.596 tys. PLN w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku 
do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

Przychody netto ze sprzedaży produktów w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 
2017 roku wyniosły 8.231 tys. PLN, co oznacza spadek o 3,2% (268 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 
8.499 tys. PLN w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Było to 
spowodowane przede wszystkim spadkiem przychodów z tytułu mikropłatności w grach. Spadek w tym 
segmencie wyniósł 243 tys. PLN tj. o 9,6% i spowodowany był głównie dwoma czynnikami. Po pierwsze 
spadkiem kursu USD, a po drugie w mniejszym stopniu standardowymi wahaniami sprzedażowymi, 
które dotyczą jedynie wybranych gier spośród całego portfolio gier Emitenta.  

W rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym przychody netto ze sprzedaży ogółem pochodzą 
w całości z przychodów netto ze sprzedaży produktów. 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby wykazane w wariancie porównawczym rachunku 
zysków i strat w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wyniósł 6.038 tys. 
PLN, co oznacza wzrost o 18,5% (941 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 5.097 tys. PLN w okresie od 
dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. W porównawczym wariancie rachunków 
zysków i strat w grupie „przychodów netto i zrównanych z nimi” wykazuje się oprócz przychodów netto 
ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów, także wielkość „zmiany stanu produktów” oraz 
„kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki”. Dwie ostatnie to pozycje korygujące 
koszty, niezbędne dla prawidłowego ustalenia wyniku finansowego jednostki w tym wariancie rachunku 
wyników. Pozycja kosztu wytworzenia na własne potrzeby jednostki równoważy tę część kosztów 
rodzajowych poniesionych w roku obrotowym, które nie mogą w całości obciążyć wyniku finansowego 
jako koszty danego okresu, ponieważ zostały one poniesione w celu wytworzenia aktywów trwałych 
jednostki wykazywanych w bilansie w pozycji długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (gry 
w trakcie budowy) oraz wartości niematerialnych i prawnych (gry zakończone, przyjęte do użytkowania). 

Koszty działalności operacyjnej wykazane w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat w roku 
2017 wyniosły 8.860 tys. PLN, co oznacza wzrost o 19,6% (1.452 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 7.408 
tys. PLN w roku 2016. Wzrost kosztów działalności operacyjnej Spółki był spowodowany przede 
wszystkim wzrostem wynagrodzeń o 786 tys. PLN tj. 50,9%, co bezpośrednio związane było ze 
zwiększaniem skali działalności Spółki i zwiększeniem zespołu projektowego, a także wzrostem 
amortyzacji o 793 tys. PLN tj. 27,5%. Wzrost amortyzacji wynikał z większej liczby debiutów gier, a także 
wzrostu nakładów inwestycyjnych na tworzenie nowych i rozwój dotychczasowych gier. Koszt usług 
obcych wzrósł o 222 tys. PLN tj. 18,9% a wśród nich znajdowały się przede wszystkim usługi najmu, 
usługi księgowe i doradztwa podatkowego, a także usługi porządkowe, szkoleniowe, łączności, 
transportowe, bankowe oraz pozostałe usługi obce. 

Wśród istotnych czynników wpływających na wyniki podstawowej działalności operacyjnej: 

 zwiększenie efektywności procesu tworzenia nowych gier; 

 kontrolowanie polityki cenowej, obserwacja rynku ukierunkowana na zwiększenie marży; 
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 stworzenie skutecznych mechanizmów zarządzania zasobami; 

 zwiększanie zespołu, co umożliwia zwiększenie sprzedaży i korzystanie z korzyści skali. 

W wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat koszt wytworzenia sprzedanych produktów w roku 
2017 wyniósł 1.698 tys. PLN, co oznacza wzrost o 44,1% (520 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 1.178 
tys. PLN w roku 2016. Koszty te związane są bezpośrednio z wykazanymi z przychodami netto ze 
sprzedaży produktów wynikających ze sprzedaży gier, w tym min. koszty wynagrodzeń pracowników, 
amortyzacji gier po debiucie oraz inne koszty. 

Zysk brutto ze sprzedaży w wariancie kalkulacyjnym w roku 2017 wyniósł 6.533 tys. PLN, co oznacza 
spadek o 10,8% (788 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 7.321 tys. PLN w roku 2016, co było związane 
przede wszystkim ze wzrostem kosztu wytworzenia sprzedanych produktów oraz spadkiem 
przychodów. 

W 2017 roku koszty sprzedaży wyniosły 182 tys. PLN a koszty ogólnego zarządu 942 tys. PLN, co 
odpowiednio oznacza spadek o 58,9% i wzrost o 36,3% w porównaniu do roku 2016.  

Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży w 2017 roku w kwocie 5.409 tys. PLN, co oznacza spadek o 12,6% 
(778 tys. PLN) w  porównaniu do roku 2016. 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

Zysk z działalności operacyjnej Emitenta za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wyniósł 5.377 
tys. PLN, co oznacza spadek o 12,9% (795 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 6.172 tys. PLN za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku. Spadek zysku z działalności operacyjnej Emitenta związany był 
przede wszystkim z większą dynamiką wzrostu kosztów działalności operacyjnej aniżeli przychodów 
ogółem. Wzrost kosztów operacyjnych wynikał z rozwoju działalności Emitenta co wiązało się 
z koniecznością rozwoju zespołu projektującego gry. 

Spółka zamierza kontynuować politykę stabilnego wzrostu w kolejnych latach, utrzymywać koszty na 
bezpiecznym dla rentowności produkcji poziomie oraz poszerzać gamę oferowanych produktów 
w postaci nowych gier i aplikacji. 

Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Spółki za wskazane okresy: 

Pozostałe przychody operacyjne 

Na pozostałe przychody operacyjne za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2016 roku i w dniu 31 grudnia 
2017 roku, zgodnie z Notą 20 Historycznych Informacji Finansowych na dzień 31 grudnia 2017 roku, 
składały się:  

Tabela 20: Pozostałe przychody operacyjne za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2016 roku 
i w dniu 31 grudnia 2017 roku 

 

Od 1 stycznia do 31 grudnia  

2016 2017 
Zmiana 

2017/2016 

 

(zbadane) 
(%) 

(w tys. PLN)  
Pozostałe przychody operacyjne  

  

Inne przychody operacyjne ........................................ 19 23 21,1% 
Pozostałe przychody operacyjne, razem ............... 19 23 21,1% 
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe 

Pozostałe przychody operacyjne za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku wyniosły 23 tys. PLN, 
co oznacza wzrost o 21,1% (4 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 19 tys. PLN za rok zakończony w dniu 
31 grudnia 2016 roku. Główną pozycją pozostałych przychodów operacyjnych w roku zakończonym 
dnia 31 grudnia 2016 były przychody z tytułu dopłat od pracowników na pakiety medyczne oraz 
ubezpieczenia NNW członków ich rodzin w wysokości 17 tys. PLN, które w roku zakończonym w dniu 
31 grudnia 2017 roku wynosiły 20 tys. PLN. Przychody z tytułu dopłat od pracowników na pakiety 
medyczne pochodzą z wpłat dokonywanych przez pracowników, jako dopłata za ubezpieczenie 
członków swoich rodzin. Spółka finansuje pracownikom pakiety medyczne, a koszty z tym związane 
ujmowane są w pozycji „Ubezpieczenia i inne świadczenia”. W przypadku zgłoszenia przez 
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pracowników dodatkowo członka rodziny, pokrywają oni ten wydatek z własnych środków, a Spółka 
ujmuje go jako pozostałe przychody operacyjne. 
 
Pozostałe koszty operacyjne 

Na pozostałe koszty operacyjne za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2016 roku i w dniu 31 grudnia 
2017 roku, zgodnie z Notą 21 Historycznych Informacji Finansowych na dzień 31 grudnia 2017 roku, 
składały się:  

Tabela 21: Pozostałe koszty operacyjne za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2016 roku i w dniu 
31 grudnia 2017 roku 

 

Od 1 stycznia do 31 grudnia  

2016 2017 
Zmiana 

2017/2016 

 

(zbadane) 
(%) 

(w tys. PLN)  
Pozostałe koszty operacyjne  

  

Inne koszty operacyjne .............................................. 33 55 66,7% 
Pozostałe przychody operacyjne, razem ............... 33 55 66,7% 
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe 

Pozostałe koszty operacyjne za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku wyniosły 55 tys. PLN, 
co oznacza wzrost o 66,7% (22 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 33 tys. PLN za rok zakończony w dniu 
31 grudnia 2016 roku. Główną pozycją pozostałych kosztów operacyjnych w latach zakończonych 31 
grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2017 roku stanowiły inne koszty operacyjne. Główną pozycją innych 
kosztów operacyjnych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku były koszty poniesione z tytułu 
składek na PFRON w wysokości 32,3 tys. PLN, które w roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku 
wynosiły 52 tys. PLN. 
 
Przychody finansowe / koszty finansowe 

Na przychody finansowe za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2016 roku i w dniu 31 grudnia 2017 roku 
składały się: 

Tabela 22: Przychody finansowe za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2016 roku i w dniu 
31 grudnia 2017 roku 

 Od 1 stycznia do 31 grudnia  

 
2016 2017 

Zmiana 
2017/2016 

 

(zbadane) 
(%) 

(w tys. PLN) 
Przychody finansowe    

Odsetki ..............................................................................  5 - -100,0% 
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych .............  - 642 n/d 
Inne ...................................................................................  - 0 n/d 
Razem przychody finansowe  ................................  5 642 12 740,0% 
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe 

Przychody finansowe za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku wyniosły 642 tys.  
PLN, co oznacza wzrost o 12.740,0% (637 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 5 tys. PLN za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku. Wzrost przychodów finansowych w roku zakończonym dnia 
31 grudnia 2017 roku spowodowany był zyskiem ze sprzedaży aktywów finansowych związanym ze 
sprzedażą udziałów/akcji spółki stowarzyszonej tj. The Dust S.A. (dawniej: The Dust spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością). 

Na koszty finansowe za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2016 roku i 31 grudnia 2017 roku składały 
się: 

Tabela 23: Koszty finansowe za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2016 roku i w dniu 31 grudnia 
2017 roku 

 Od 1 stycznia do 31 grudnia  
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2016 2017 

Zmiana 
2017/2016 

 

(zbadane) 
(%) 

(w tys. PLN) 
Koszty Finansowe    

Odsetki ......................................................................  118 143 21,2% 
Inne koszty finansowe ...............................................  86 47 -45,3% 
Razem koszty finansowe  .......................................  204 190 -6,9% 
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe 

Koszty finansowe za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku wyniosły łącznie 190 tys. PLN, co 
oznacza spadek o 6,9% (14 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 204 tys. PLN za rok zakończony w dniu 
31 grudnia 2016 roku. Pomimo wzrostu kosztów z tytułu odsetek w roku zakończonym 31 grudnia 2017 
roku w porównaniu z kosztami z tytułu odsetek poniesionymi w roku zakończonym 31 grudnia 2016 roku 
Emitent zanotował spadek kosztów finansowych w roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku, co 
było spowodowane spadkiem ujemnych różnic kursowych.  

Podatek dochodowy 
Na główne pozycje podatku dochodowego za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2016 roku i w dniu 
31 grudnia 2017 roku składały się:  

Tabela 24: Główne pozycje podatku dochodowego za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2016 
roku i w dniu 31 grudnia 2017 roku 

 Od 1 stycznia do 31 grudnia 

 2016 2017 
Zmiana  

2017/2016 

 (zbadane) 
(w tys. PLN) (%) 

Podatek bieżący .........................................................  979 722 -26,3%
Podatek odroczony.....................................................  0 0 -
Podatek dochodowy ................................................  979 979 -26,3%
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe 

Za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku Spółka wykazała obciążenie podatkowe w postaci 
podatku bieżącego w wysokości 722 tys. PLN, co oznacza spadek o 26,3% (257 tys. PLN) w porównaniu 
z obciążeniem podatkowym w wysokości 979 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2016 roku. Spadek 
wysokości podatku dochodowego był spowodowany osiągnięciem przez Spółkę niższego dochodu 
podatkowego głównie w związku ze wzrostem kosztów działalności operacyjnej w 2017 roku 
w porównaniu do 2016 roku. 
 
Zysk (strata) netto roku obrotowego 

W wyniku opisanych powyżej czynników zysk netto Spółki za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2017 
roku wyniósł 5.108 tys. PLN, co oznacza wzrost o 2,3% (113 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 4.995 tys. 
PLN za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku.  

W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi na wynik finansowy Spółki częściowo 
wpływ miały przychody finansowe w związku ze sprzedażą udziałów i akcji w spółce The Dust S.A. 
(dawniej: The Dust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) wykazanych w rachunku zysków i strat 
w kwocie 642 tys. PLN. Przychody finansowe wynikały z zysku osiągniętego ze sprzedaży udziałów 
w wyżej wymieniowej spółce: (i) w dniu 3 kwietna 2017roku 40 udziałów o łącznej wartości nominalnej 
4 tys. PLN (po konwersji równoważne 40.000 akcjom) za kwotę 4 tys. PLN, (ii) w dniu 3 kwietna 
2017roku 20 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 tys. PLN (po konwersji równoważne 20.000 
akcjom) za kwotę 158 tys. PLN, oraz w dniu 8 września 2017 roku 42.856 akcji o łącznej wartości 
nominalnej 4.285,60 PLN za łączną kwotę 514.272,00 PLN (po cenie 12 PLN za sztukę). 

Oprócz powyższych nie wystąpiły czynniki szczególne, które miałyby wpływ na wyniki w badanym 
okresie (w szczególności wpływ, który nie może być ujęty liczbowo). Zyski netto, które Spółka zamierza 
realizować w kolejnych latach, Spółka planuje przeznaczać na dalszy rozwój działalności. 
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6. Struktura aktywów  

Poniżej przedstawiono analizę struktury aktywów Spółki w okresie historycznych informacji finansowych 
oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku. 

Tabela 25: Aktywa Emitenta na dzień 31 grudnia 2016 roku, na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 
na dzień 31 marca 2018 roku 

 
   Na dzień 31 grudnia              Na dzień                                                   

31 marca 

 
2016 

Udział 
(%) 

2017 
Udział 

(%) 
2018 

Udział 
(%) 

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

Aktywa trwałe ..........................................  8 390 90,9% 13 062 87,9% 14 468 87,7% 

Wartości niematerialne i prawne ...............  3 938 42,7% 6 543 44,0% 6 571 39,8% 
Rzeczowe aktywa trwałe ..........................  175 1,9% 225 1,5% 424 2,6% 

Należności długoterminowe ......................  205 2,2% 205 1,4% 205 1,2% 
Inwestycje długoterminowe .......................  40 0,4% 30 0,2% 30 0,2% 
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe .......................................  

4 032 43,7% 6 060 40,8% 7 238 43,9% 

Aktywa obrotowe ....................................  840 9,1% 1 799 12,1% 2 033 12,3% 

Zapasy ......................................................  - - - - 9 0,1% 

Należności krótkoterminowe .....................  487 5,3% 665 4,5% 723 4,4% 
Inwestycje krótkoterminowe ......................  254 2,8% 523 3,5% 520 3,2% 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe .......................................  

99 1,1% 611 4,1% 781 4,7% 

Należne wpłaty na kapitał (fundusz 
podstawowy)  ..........................................  

- - 0 0,0% - - 

Udziały (akcje) własne ............................  - - - - 0 0,0% 
Aktywa razem ..........................................  9 230 100,0% 14 862 100,0% 16 501 100,0% 

Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne informacje finansowe, Spółka 

Łączna wartość aktywów na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 14.862 tys. PLN, co oznacza wzrost 
o 61,0% (5.632 tys. PLN) w porównaniu z aktywami w wysokości 9.230 tys. PLN na dzień 31 grudnia 
2016 roku. W strukturze aktywów Spółki przeważają aktywa trwałe, które na dzień 31 grudnia 2016 roku 
stanowiły 90,9%, na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowiły 87,9% oraz na dzień 31 marca 2018 roku 
stanowiły 87,7%. 

Do najistotniejszych aktywów wśród aktywów trwałych należą wartości niematerialne i prawne oraz 
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Wartości niematerialne i prawne stanowiły 42,7% 
wartości wszystkich aktywów i 46,9% aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz 
odpowiednio 44,0% i 50,1% na dzień 31 grudnia 2017 roku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku ich wartość 
wynosiła 3.938 tys. PLN, z czego 3.574 tys. PLN stanowiły koszty zakończonych prac rozwojowych 
związane kilkoma wersjami gier Shooter i Racer, natomiast pozostała część w wysokości 364 tys. PLN 
to nakłady na licencje, modele 3D i grafiki do gier. Na dzień 31 grudnia 2017 roku ich wartości 
niematerialne i prawne wynosiły 6.543 tys. PLN, z czego 6.110  tys. PLN stanowiły koszty zakończonych 
prac rozwojowych związane z kilkoma wersjami gier Shooter, Racer, Poker i Sniper natomiast pozostała 
część w wysokości 433 tys. PLN to nakłady na licencje, modele 3D i grafiki do gier. 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowiły 43,7% wszystkich aktywów i 48,1% aktywów 
trwałych na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz odpowiednio 40,8% i 46,4% na dzień 31 grudnia 2017 
roku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku ich wartość wynosiła 4.032 tys. PLN, i stanowiły one nakłady na 
prace rozwojowe w budowie, w tym (i) 2.539 tys. PLN nakłady na rozwój gier typu Racer, (ii) 1.457 tys. 
PLN nakłady na rozwój gry Sniper1.0v1 oraz (iii) 36 tys. PLN nakłady na rozwój innych gier 
realizowanych w ramach programów unijnych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość 
długoterminowych rozliczeń międzyokresowy wynosiła 6.060 tys. PLN, i stanowiły one nakłady na prace 
rozwojowe w budowie, w tym (i) 3.265 tys. PLN nakłady na rozwój kilku wersji gry Racer, (ii) 594 tys. 
PLN nakłady na rozwój gry Shooter, (iii) 608 tys. PLN nakłady na rozwój gier Wargames oraz (iv) 1.593 
tys. PLN pozostałe nakłady na rozwój gier Action_1.V1, Townbuilder_2.0V1, Cardmoba_1.0V1 i innych 
gier realizowanych w ramach programów unijnych. 
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Na dzień 31 marca 2018 roku łączna wartość aktywów wyniosła 16.501 tys. PLN, co oznacza wzrost 
o 11,0% (1.639 tys. PLN) w porównaniu z aktywami w wysokości 14.862 tys. PLN na dzień 31 grudnia 
2017 roku. Za wzrost łącznych aktywów odpowiada wzrost aktywów trwałych o 1.405 tys. PLN, które 
jednocześnie stanowiły one 87,7% łącznej wartości aktywów na dzień 31 marca 2018 roku. Wpływ na 
wzrost aktywów trwałych miał wzrost wartości długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (nakłady 
na rozwój gier) co spowodowało, że stanowiły one największą pozycję sumy aktywów (43,9%), podczas 
gdy na dzień 31 grudnia 2017 roku największą pozycję stanowiły wartości niematerialne i prawne. 

7. Aktywa i zobowiązania warunkowe i pozabilansowe 

Spółka wynajmuje lokal biurowy od lutego 2014 roku. Powierzchnia użytkowa lokalu od 1 sierpnia 2016 
roku wynosiła 657,49 m2. W kwietniu 2017 roku spółka wynajęła kolejny lokal o powierzchni 482,3 m2. 
Umowa została podpisana na 5 lat i 5 miesięcy. Łączna wysokość kaucji za obydwa lokale wynosi 
204.894,02 PLN. Czynsz najmu za pierwszy lokal wynosi: 61,54 EUR netto za 1 m2 przez okres trzech 
pierwszych miesięcy najmu oraz 11,50 EUR netto za 1 m2 od czwartego miesiąca najmu, za drugi lokal 
14,50 EUR netto za 1 m2. Opłata eksploatacyjna za 1 m2 wynosi 4,50 EUR. 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych wynikających 
z zabezpieczeń zawartych w umowach związanych z finansowaniem. Spółka nie korzysta z gwarancji 
zarówno bankowych, jak i ubezpieczeniowych. 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka nie posiadała zobowiązań pośrednich i innych zobowiązań 
pozabilansowych. 

Na dzień 31 marca 2018 roku Spółka nie posiadała zobowiązań pośrednich i innych zobowiązań 
pozabilansowych. 

Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, organy podatkowe mogą przeprowadzić kontrolę ksiąg 
rachunkowych i zapisów w dzienniku w okresie 5 pełnych lat od daty sprawozdawczej i – w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych – mogą oszacować kwotę zaległości 
podatkowych. Według wiedzy Zarządu, nie zidentyfikowano żadnych okoliczności, które mogłyby 
spowodować oszacowanie istotnych dodatkowych zaległości. 

8. Ograniczenia dotyczące wykorzystania zasobów kapitałowych 

Spółka jest spółką akcyjną powstałą i działającą zgodnie z prawem polskim. Kapitał własny spółki 
akcyjnej obejmuje m.in. kapitał zakładowy, kapitał zapasowy oraz zyski zatrzymane, tj. wyniki osiągnięte 
za dany rok oraz w latach ubiegłych. W spółce akcyjnej zasady tworzenia i korzystania z kapitału są 
określone prawem, w szczególności przepisami KSH. Zgodnie z art. 396 KSH, kapitał zapasowy tworzy 
się w celu pokrycia strat. Co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy jest przenoszone na kapitał 
zapasowy do chwili, gdy osiągnie on wysokość równą jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał 
zapasowy, do wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego, może być przeznaczony wyłącznie na 
pokrycie strat wykazanych w Historycznych Informacjach Finansowych. Decyzje w sprawie 
wykorzystania kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych podejmuje Walne Zgromadzenie. 

Zgodnie z art. 396 KSH, nadwyżkę przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej przenosi się na 
kapitał zapasowy i inne kapitały po pokryciu kosztów emisji. Ponadto, dopłaty do kapitału dokonywane 
przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych praw są również przenoszone na kapitał 
zapasowy, jednak nie można ich wykorzystywać do pokrycia jakichkolwiek odpisów nadzwyczajnych 
lub strat. Zgodnie z art. 344 KSH, podczas trwania spółki nie wolno zwracać akcjonariuszowi 
dokonanych wpłat na poczet akcji ani w całości, ani w części, z wyjątkiem przypadków określonych 
w KSH. 

Poza wyżej wymienionymi ograniczeniami nie występują inne ograniczenia w wykorzystaniu przez 
Emitenta dostępnych zasobów kapitałowych, które miały, mają lub mogłyby mieć bezpośredni lub 
pośredni istotny wpływ na używanie przez Emitenta środków kapitałowych w działalności operacyjnej. 
W szczególności, nie istnieją ograniczenia prawne lub gospodarcze w zakresie zdolności podmiotów 
zależnych do transferu środków finansowych do spółki w formie dywidendy pieniężnej, pożyczek 
lub zaliczek. 
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Płynność i zasoby kapitałowe 

Jak wskazano w rozdziale Kapitalizacja i zadłużenie, w podrozdziale Oświadczenie o kapitale 
obrotowym, Spółka posiada wystarczający kapitał obrotowy w stosunku do jej obecnych potrzeb, 
tzn. na najbliższe dwanaście miesięcy od Daty Prospektu. 

Spółka wykorzystuje środki pieniężne przede wszystkim na finansowanie działalności operacyjnej, 
pokrycie nakładów inwestycyjnych oraz spłatę wymagalnych zobowiązań. 

Historycznie, głównymi źródłami zapewnienia płynności finansowej Spółki były zyski z działalności 
operacyjnej. Emitent finansował swą działalność również kapitałem dłużnym w formie obligacji – 
najpierw wyemitowanymi w 2015 roku obligacjami serii A o łącznej wartości nominalnej 1.200 tys. PLN, 
które następnie w 2017 roku zostały zrefinansowane obligacjami serii B w tej samej wartości oraz 
zaciągniętymi w 2017 roku pożyczkami i kredytem w łącznej wysokości 383 tys. PLN. Na Datę 
Prospektu nie są prowadzone jakiekolwiek negocjacje z kredytodawcami dotyczące pozyskania 
finansowania zewnętrznego, a Spółka dysponuje środkami pieniężnymi, zgromadzonymi na rachunkach 
bankowych. 

Spółka finansuje swą działalność również poprzez emisję papierów dłużnych, nominalne zobowiązanie 
z tego tytułu zarówno na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak i dzień 31 grudnia 2015 roku, wynosiło 1,2 mln 
PLN. W 2015 roku Spółka wyemitowała 1.200 (tysiąc dwieście) dwuletnich Obligacji 
niezabezpieczonych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) 
każda. Obligacje były oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 9,5% w stosunku 
rocznym. Termin wykupu Obligacji przypadał na dzień 29 maja 2017 roku. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Spółka otrzymała pożyczki w wysokości 300 tys. PLN 
od swoich akcjonariuszy z terminem spłaty na dzień 31 marca 2018 roku i oprocentowane w wysokości 
9% w skali roku. Pożyczki zostały spłacone w dniu 30 marca 2018 roku. 

W dniu 22 maja 2017 roku podjęta została przez Zarząd Spółki uchwała nr 2017/05/22/01 w sprawie 
emisji obligacji serii B. Zgodnie z powyższą uchwałą Spółka miała wyemitować nie więcej niż 6 (sześć) 
sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy 
złotych 00/100) i łącznej wartości do 1.200.000,00 PLN (milion dwieście tysięcy złotych 00/100). Cena 
emisyjna obligacji równa była jej wartości nominalnej. Obligacje serii B są oprocentowane według stałej 
stopy procentowej w wysokości 9% w stosunku rocznym. Odsetki od obligacji mają być wypłacone 
jednorazowo w dniu wykupu, tj. w dniu 29 grudnia 2017 roku, z zastrzeżeniem, że Emitent ma prawo 
do żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii B. W takim przypadku obligatariuszom zostaną 
wypłacone odsetki naliczone do dnia przedterminowego wykupu. Na podstawie uchwały Zarządu 
Emitenta z dnia 25 maja 2017 roku, Spółka przydzieliła subskrybentom wszystkie oferowane 6 (sześć) 
sztuk obligacji serii B. W dniu 28 grudnia 2017 roku, Emitent dokonał przesunięcia terminu wykupu 
na 30 marca 2018 roku w wyniku zawarcia porozumień z każdym posiadaczem wyemitowanych przez 
Spółkę obligacji serii B. Emitent zachował przy tym prawo do dokonania wcześniejszego 
(przedterminowego) wykupu wszystkich lub części obligacji na swoje żądanie. W dniu 30 marca 2018 
roku Emitent dokonał wykupu 2 (dwa) Obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 400.000,00 PLN 
(czterysta tysięcy złotych), jednocześnie dokonując, na podstawie porozumienia z obligatariuszami, 
wydłużenia terminu wykupu pozostałych Obligacji do dnia 31 grudnia 2018 roku. Celem zmiany terminu 
wykupu Obligacji było przedłużenie inwestycji obligatariuszy posiadających Obligacje w instrumenty 
finansowe emitowane przez Emitenta, co w konsekwencji ma przyczynić się rozwoju działalności 
prowadzonej przez Emitenta 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące źródeł kapitału Spółki (zarówno 
krótkoterminowego, jak i długoterminowego) we wskazanych okresach. 
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Tabela 26: Struktura źródeł kapitału Spółki za okres zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, 
w dniu 31 grudnia 2017 roku i w dniu 31 marca 2018 roku 

 
Na dzień  

31 grudnia 
Na dzień  
31 marca 

 2016 2017 2018 
 (zbadane) (niezbadane) 
 (w tys. PLN) (w tys. PLN) 
Pasywa  

Kapitał (fundusz) własny .................................................................  7 849 12 957 13 845 

Kapitał podstawowy ...........................................................................  110 112 112 
Kapitał zapasowy ...............................................................................  2 744 7 737 7 737 

Zysk (strata) z lat ubiegłych ...............................................................  - - 5 108 
Zysk (strata) netto ..............................................................................  4 995 5 108 889 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  .....................................  1 381 1 905 2 655 
Rezerwy na zobowiązania .................................................................  - - - 

Zobowiązania długoterminowe ......................................................  - - 800 

Kredyty i pożyczki ..............................................................................  - - 800 
Zobowiązania krótkoterminowe .....................................................  1 381 1 905 1 855 

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w tym: .........................  1 381 1 905 1 855 
- kredyty i pożyczki ............................................................................  - 383 1 556 

- z tytułu dłużnych papierów wartościowych ......................................  1 200 1 200 - 

- z tytułu dostaw i usług .....................................................................  84 191 148 
- inne..................................................................................................  - 8 152 

Pasywa razem ..................................................................................  9 230 14 862 16 501 

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne informacje finansowe 

W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi, głównym źródłem finansowania Spółki 
były kapitały własne, które stanowiły 85,0% wartości pasywów na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz 
87,2% wartości pasywów na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 83,9% wartości pasywów na dzień 31 
marca 2018 roku. 

Przepływy pieniężne 

Poniższa tabela przedstawia dane z rachunku przepływów pieniężnych za okres zakończony w dniu 
w dniu 31 grudnia 2016 roku i w dniu 31 grudnia 2017 roku, które pochodzą z Historycznych Informacji 
Finansowych. 

Tabela 27: Dane z rachunku przepływów pieniężnych za wskazane okresy 

 
Od 1 stycznia  
do 31 grudnia 

Od 1 stycznia  
do 31 marca 

 2016 2017 2017 2018 

 (w tys. PLN) (w tys. PLN) 

 (zbadane) (niezbadane) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej .................  7 536 7 722 1 995 1 716

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ...............  -7 642 -7 694 -2 242  -2 455 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ...................  -304 242 272 735 

Przepływy pieniężne netto razem.............................................  -410 270 24 -4 

Środki pieniężne na początek okresu ......................................  664 254 255 525 

Środki pieniężne na koniec okresu ..........................................  255 525 279 520 
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne informacje finansowe  

Omówienie podstawowych pozycji sprawozdania z przepływów pieniężnych 

Podstawowe pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały opisane poniżej. 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej są generowane przez Spółkę w trakcie 
prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, Spółka oblicza przepływy 
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środków pieniężnych z działalności operacyjnej metodą pośrednią. Zgodnie z tą metodą, przepływy 
środków pieniężnych z działalności operacyjnej oblicza się, stosując odpowiednie korekty w stosunku 
do zysku (straty) netto. Korekty te obejmują pozycje, takie jak amortyzacja, odsetki i udziały w zyskach 
(dywidendy), zyski (straty) z tytułu różnic kursowych, zmiana stanu rezerw, zmiany stanu zapasów, 
zmiany stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, zmiany stanu zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług oraz pozostałych oraz zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych. 

Wahania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pomiędzy okresem od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2017 roku oraz od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku są związane głównie 
z wygenerowanym zyskiem netto oraz korektami zysku netto związanymi głównie z kosztami 
amortyzacji w Spółce. 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej są generowane poprzez wpływy powstałe 
w wyniku zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, zbycia 
inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz wpływy z aktywów 
finansowych i innych wpływów inwestycyjnych, a także wydatki, które są generowane poprzez nabycie 
wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, wydatki dotyczące inwestycji 
w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne oraz wydatki na aktywa finansowe i inne wydatki 
inwestycyjne. 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej są generowane poprzez wpływy i wydatki 
dotyczące działalności finansowej Spółki. W ramach wpływów z działalności finansowej wyróżnia się 
wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału, kredyty i pożyczki, emisję dłużnych papierów wartościowych oraz inne wpływy finansowe. Do 
wydatków w ramach przepływów pieniężnych z działalności finansowej należą wydatki z tytułu nabycia 
akcji (udziałów) własnych, dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 
inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu spłat kredytów i pożyczek, z tytułu wykupu dłużnych 
papierów wartościowych, z tytułu innych obowiązani finansowych, płatności zobowiązań z tytułu umów 
leasingu finansowego, wydatki z tytułu odsetek oraz inne wydatki finansowe. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne obejmują środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie. Środki pieniężne 
na rachunku bankowym na Datę Prospektu nie są oprocentowane. Ekwiwalenty środków pieniężnych 
to krótkoterminowe depozyty bankowe, które są zakładane na różne okresy, w zależności od bieżących 
potrzeb gotówkowych Spółki. Z racji realizacji przez Spółkę znaczącej części przychodów w walutach 
obcych, głównie USD i EUR, część środków lokowana jest na rachunkach walutowych i w razie potrzeb 
Emitent dokonuje przewalutowania środków na PLN.  

Wszystkie środki pieniężne i ich ekwiwalenty są dostępne do wykorzystania przez Spółkę. Spółka 
nie posiada środków pieniężnych o ograniczonej możliwości wykorzystania. Spółka nie stosuje również 
żadnych instrumentów finansowych jako zabezpieczenia środków pieniężnych. 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku 

W 2017 roku działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne netto w wysokości 
7.723 tys. PLN. Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 5.108 tys. PLN, który podlegał korektom 
razem w wysokości 2.615 tys. PLN, co skutkowało dodatnimi przepływami pieniężnymi z działalności 
operacyjnej. 

Najważniejszą dodatnią korektą w stosunku do zysku netto była korekta z tytułu amortyzacji 
w wysokości 3.681 tys. PLN. Najbardziej znaczącymi ujemnymi korektami był wynik na działalności 
inwestycyjnej w wysokości 660 tys. PLN oraz zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w wysokości 
512 tys. PLN. Pozostałe korekty o przeważającym dodatnim wpływie na przepływy z działalności 
operacyjnej stanowiły: (i) odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) w kwocie 142 tys. PLN, (ii) zmiana 
stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 141 tys. PLN oraz (iii) zyski 
(straty) z tytułu różnic kursowych w kwocie 1 tys. PLN. 
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Rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku 

W 2016 roku działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne netto w wysokości 
7.536 tys. PLN. Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 4.995 tys. PLN, który podlegał korektom 
razem w wysokości 2.541 tys. PLN, co skutkowało dodatnimi przepływami pieniężnymi z działalności 
operacyjnej. 

Najważniejszą dodatnią korektą w stosunku do zysku netto była korekta z tytułu amortyzacji 
w wysokości 2.888 tys. PLN. Najbardziej znaczącą ujemną korektą była zmiana stanu należności 
w wysokości 547 tys. PLN. Pozostałe korekty o dodatnim wpływie na przepływy z działalności 
operacyjnej stanowiły: (i) odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) w kwocie 116 tys. PLN, (ii) zmiana 
stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 47 tys. PLN, (iii) zmiana 
stanu rozliczeń międzyokresowych w kwocie 37 tys. PLN, (iv) straty z tytułu różnic kursowych w kwocie 
1 tys. PLN.  

Okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku 

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku działalność operacyjna 
wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne netto w wysokości 1.716 tys. PLN. Spółka odnotowała 
zysk netto w wysokości 889 tys. PLN, który podlegał dodatnim korektom razem w wysokości 827 tys. 
PLN. 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku 

W 2017 roku działalność inwestycyjna wygenerowała ujemne przepływy w wysokości 7.694 tys. PLN. 
Wydatki obejmowały nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
w kwocie 8.364 tys. PLN oraz sprzedaż udziałów w spółce The Dust S.A. (dawniej: The Dust spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością) w kwocie 670 tys. PLN. 

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku 

W 2016 roku działalność inwestycyjna wygenerowała ujemne przepływy w wysokości 7.642 tys. PLN. 
Wydatki obejmowały nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
w kwocie 7.642 tys. PLN. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte w latach 
zakończonych w dniu 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2017 roku obejmowały między innymi: (i) 
zakończone projekty gier; (ii) zakupione modele 3D; (iii) sprzęt komputerowy na potrzeby realizacji 
produkcji gier; oraz (iv) drobny sprzęt IT. 

Okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku 

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku działalność inwestycyjna 
wygenerowała ujemne przepływy w wysokości 2.255 tys. PLN, na co wpływ miały nakłady na rzeczowe 
aktywa trwałe oraz na wartości niematerialne i prawne, podobnie jak w 2017 roku głównie zakończone 
projekty gier i zakupione modele 3D. 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku 

W 2017 roku Spółka odnotowała dodatnie przepływy z działalności finansowej w wysokości 242 tys. 
PLN. Wpływy w wysokości 1.583 tys. PLN wynikały z emisji obligacji serii B o łącznej wartości 
nominalnej 1.200 tys. PLN oraz zaciągniętych pożyczek i kredytu w wysokości 383 tys. PLN. Wydatki w 
kwocie 1.342 tys. PLN związane były z wykupem obligacji serii A o wartości 1.200 tys. PLN oraz odsetki 
w kwocie 142 tys. PLN. Wykup obligacji serii A został sfinansowany przez Emitenta ze środków 
pochodzących z emisji Obligacji. 

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku 

W 2016 roku Spółka odnotowała ujemne przepływy z działalności finansowej w wysokości 304 tys. PLN. 
Jedynym dodatnim przepływem w ramach działalności finansowej były wpływy netto z emisji akcji 
i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału w wysokości 17 tys. PLN (w tym 5 tys. PLN 
w ramach emisji akcji serii C1, 5 tys. PLN w ramach emisji akcji serii C2, 5 tys. PLN w ramach emisji 
akcji serii C3 oraz 2.210 PLN w ramach emisji akcji serii D w ramach programu motywacyjnego dla 
pracowników). Ujemne przepływy z działalności finansowej dotyczyły natomiast: (i) spłat kredytów 
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i pożyczek (200 tys. PLN), (ii) płatności odsetek (116 tys. PLN), (iii) nabycia akcji własnych (6 tys. PLN). 
Umorzenie 5.600 sztuk akcji serii B oraz emisja akcji serii C1-C3 zostały przeprowadzone na podstawie 
umowy inwestycyjnej i zawartych w niej ustaleń odnośnie zwiększenia pakietów akcji przez założycieli 
Spółki. 

Okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku 

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku Spółka odnotowała dodatnie 
przepływy z działalności finansowej w wysokości 735 tys. PLN. Wpływy w wysokości 1.472 tys. PLN 
wynikały z zaciągniętego kredytu na kwotę 1.472 tys. PLN. Wydatki w kwocie 737 tys. PLN związane 
były z wykupem obligacji serii B o wartości 400 tys. PLN, spłatą kredytów i pożyczek na kwotę 300 tys. 
PLN oraz odsetkami w kwocie 37 tys. PLN. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na 31 grudnia 2016 roku, na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 
na dzień 31 marca 2018 roku 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły łącznie 254 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2016 roku, 523 
tys. PLN na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 520 tys. PLN na dzień 31 marca 2018 roku 

9. Analiza wskaźnikowa 

Przedstawione w niniejszym punkcie wskaźniki mają charakter alternatywnych pomiarów wyników 
w rozumieniu Wytycznych ESMA „Alternatywne pomiary wyników”. Wskaźniki te nie pochodzą ze 
sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta, zostały obliczone przez Emitenta na 
podstawie danych znajdujących się w Historycznych Informacjach Finansowych, i nie zostały zbadane 
przez biegłego rewidenta. Emitent prezentuje te konkretne alternatywne pomiary wyników, ponieważ 
stanowią one standardowe miary powszechnie stosowane w analizie finansowej.  

Tabela 28: Wskaźniki rentowności 

 
Za rok zakończony 

31 grudnia 
Od 1 stycznia  
do 31 marca 

 2016 2017 2018 

 (%)  
Wskaźniki rentowności   

Rentowność EBITDA* .........................................................................  66,6% 63,5% 57,9%
Rentowność EBIT** .............................................................................  45,4% 37,7% 30,5%
Rentowność Brutto ..............................................................................  43,9% 40,9% 28,8%
Rentowność Netto ...............................................................................  36,7% 35,8% 23,2%
ROA ....................................................................................................  54,1% 34,4% 21,5%***
ROE ....................................................................................................  63,6% 39,4% 25,7%***
Źródło: Spółka 

Przy kalkulacji wskaźników rentowności uwzględniono Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wykazane w wariancie porównawczym 
rachunku zysków i strat 
* EBITDA = zysk/(strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych. 
**EBIT = zysk/(strata) z działalności operacyjnej. 
*** Wskaźniki zannualizowane poprzez przemnożenie wartości z rachunku zysków i strat w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku przez 4 
Zasady wyliczania wskaźników: Rentowność na poziomie zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) – (zysk na działalności 
operacyjnej okresu + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży; Rentowność na poziomie zysku operacyjnego (EBIT) – zysk na działalności 
operacyjnej okresu / przychody ze sprzedaży; Rentowność brutto – zysk przed opodatkowaniem okresu / przychody ze sprzedaży; Rentowność 
netto – zysk netto okresu / przychody ze sprzedaży; Rentowność aktywów (ROA) – zysk netto okresu / aktywa ogółem; Rentowność kapitałów 
własnych (ROE) – zysk netto okresu / kapitał własny ogółem 
 

Wskaźnik rentowności na poziomie zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) 
prezentuje rentowność działalności operacyjnej podmiotu przy pominięciu odliczeń nieistotnych 
z punktu widzenia podejmowania decyzji strategicznych. Wskaźnik ten został zaprezentowany 
w prospekcie emisyjnym, ponieważ pozwala ocenić rentowność działalności kluczowej dla wyniku 
finansowego Spółki i umożliwia porównania niezależnie od zmieniającej się struktury aktywów trwałych 
i wartości niematerialnych i prawnych, stawek podatkowych i oprocentowania związanego 
z finansowaniem zewnętrznym; jak również dlatego, że jest standardową miarą rentowności stosowaną 
w analizie finansowej.  

Wskaźnik rentowności na poziomie zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) spadł 
w okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi z poziomu 66,6% w roku zakończonym 31 
grudnia 2016 roku do poziomu 63,5% w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku. Niewielki spadek 
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wskaźnika wynika ze wzrostu przychodów przy niezmienionym poziomie zysku EBITDA. W okresie od 
dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku wskaźnik ten wyniósł 57,9%. 

Wskaźnik rentowności na poziomie zysku operacyjnego (EBIT) prezentuje rentowność działalności 
operacyjnej podmiotu przy pominięciu niektórych odliczeń nieistotnych z punktu widzenia podejmowania 
decyzji strategicznych. Wskaźnik ten został zaprezentowany w prospekcie emisyjnym, ponieważ 
pozwala ocenić rentowność działalności kluczowej dla wyniku finansowego Spółki i umożliwia 
porównania niezależnie od zmieniających się stawek podatkowych i oprocentowania związanego 
z finansowaniem zewnętrznym; jak również dlatego, że jest standardową miarą rentowności stosowaną 
w analizie finansowej.  

Wskaźnik rentowności na poziomie zysku operacyjnego (EBIT) spadł w okresie objętym Historycznymi 
Informacjami Finansowymi z poziomu 45,4% w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku do 
poziomu 37,7% w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku. Spadek rentowności na poziomie 
zysku operacyjnego (EBIT) związany był przede wszystkim ze spadkiem zysku z działalności 
operacyjnej o 12,9% na co wpływ miał przede wszystkim wzrost kosztów działalności operacyjnej. 
W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku wskaźnik ten wyniósł 30,5%. 

Wskaźnik rentowności brutto obrazuje odsetek przychodów stających się zyskiem przed 
opodatkowaniem, i pozwala ocenić zdolność do osiągania zysku we wszystkich obszarach działalności 
łącznie, przy pominięciu wpływu wysokości stawek podatkowych, na którą Spółka nie ma wpływu. 
Wskaźnik ten umożliwia porównanie tej zdolności, dlatego został zaprezentowany w prospekcie 
emisyjnym. Wskaźnik rentowności brutto wykazywał w analizowanych okresach analogiczne tendencje 
jak opisany powyżej wskaźnik rentowności netto. 

Wskaźnik rentowności netto pokazuje, jaki odsetek przychodów danego podmiotu jest zyskiem netto. 
Wskaźnik ten umożliwia porównanie tego, w jaki sposób dany podmiot zarządza stosunkiem kosztów 
do przychodów i jaka jest, przy danym poziomie przychodów, zdolność do osiągania zysków netto, które 
mogą być następnie przeznaczone do zatrzymania w spółce bądź do wypłaty na rzecz akcjonariuszy 
w formie dywidendy, stąd Emitent uznał za stosowne jego zaprezentowanie w prospekcie emisyjnym. 

Wzrost zysku netto Spółki w okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi o ponad 2% 
przy wzroście przychodów o 5% skutkował niewielkim spadkiem wskaźnika rentowności netto. 
Przedmiotowy wskaźnik spadł z poziomu 36,7% w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku do 
poziomu 35,8% w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku. W okresie od dnia 1 stycznia 2018 
roku do dnia 31 marca 2018 roku wskaźnik ten wyniósł 23,2%. 

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) pokazuje, jak efektywnie wykorzystywane są aktywa w procesie 
generowania zysku. Wskaźnik ten pozwala więc ocenić i porównać, czy dany podmiot skutecznie 
zarządza posiadanymi aktywami i czy posiadany stan aktywów jest adekwatny do prowadzonej 
działalności. Wskaźnik ROA jest standardowym miernikiem stosowanym w analizie finansowej. Emitent 
zdecydował o jego zaprezentowaniu w prospekcie emisyjnym ze względu na wyżej opisaną przydatność 
i powszechne stosowanie. 

Spadek wskaźnika rentowności aktywów w okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi 
wynikał ze wzrostu wartości aktywów Spółki o 61%. W konsekwencji, przy niewielkim wzroście zysku 
netto przedmiotowy wskaźnik spadł z poziomu 54,1% w roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 
roku do poziomu 34,4% w roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku. W okresie od dnia 1 stycznia 
2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku wskaźnik ten po dokonaniu annualizacji wyniósł 21,5%. 

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) jest miernikiem zyskowności podmiotu z punktu 
widzenia akcjonariuszy, wskazując rentowność kapitałów powierzonych przez nich spółce. Jest on więc 
podstawowym miernikiem rentowności z punktu widzenia akcjonariusza, ponieważ pozwala ocenić, przy 
uwzględnieniu stosowanej polityki dywidendy, jakie zwroty przynosi dana inwestycja. Wskaźnik ROE 
jest standardowym miernikiem stosowanym w analizie finansowej. Emitent zdecydował o jego 
zaprezentowaniu w prospekcie emisyjnym ze względu na wyżej opisaną przydatność i powszechne 
stosowanie. 

W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi wartość kapitałów własnych Spółki, 
wzrosła o 65,1% co wynikało z przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016 na kapitał 
zapasowy. Przedmiotowy wskaźnik spadł zatem z poziomu 63,6% w roku zakończonym w dniu 31 
grudnia 2016 roku do poziomu 39,4% w roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku. W okresie od 
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dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku wskaźnik ten po dokonaniu annualizacji wyniósł 
25,7%. 

Tabela 29: Wskaźniki zadłużenia i płynności 

 
Za rok zakończony 

31 grudnia 
Od 1 stycznia  
do 31 marca 

 2016 2017 2018 

 (%)  
Wskaźniki zadłużenia i płynności   

Wskaźnik ogólnego zadłużenia ...........................................................  15,0% 12,8% 16,1%
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych ...........................................  17,6% 14,7% 19,2%
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego ............................................  15,0% 12,8% 11,2%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego .............................................  n/a n/a 4,8%
Wskaźnik płynności bieżącej ...............................................................  0,61 0,94 1,10
Wskaźnik płynności szybkiej ...............................................................  0,54 0,62 0,67
Wskaźnik zadłużenia netto/EBITDA*...................................................   0,10 0,07 0,03**
Źródło: Spółka 

Przy kalkulacji wskaźników zadłużenia uwzględniono Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wykazane w wariancie porównawczym 
rachunku zysków i strat 
* EBITDA = zysk/(strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 
** Wskaźniki zannualizowane poprzez przemnożenie wartości z rachunku zysków i strat w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku przez 4 
Zasady wyliczania wskaźników: 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem / pasywa ogółem;  
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem / kapitał własny ogółem; Wskaźnik zadłużenia 
krótkoterminowego – zobowiązania krótkoterminowe ogółem / pasywa ogółem; Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – zobowiązania 
długoterminowe ogółem / pasywa ogółem; Wskaźnik płynności bieżącej – aktywa obrotowe ogółem / zobowiązania krótkoterminowe ogółem; 
Wskaźnik płynności szybkiej – (aktywa obrotowe ogółem – zapasy – rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe ogółem; 
Wskaźnik zadłużenia netto/EBITDA – (zobowiązania finansowe, w tym kredyty i pożyczki, zobowiązania leasingowe oraz pokrewne pomniejszone 
o wartość środków pieniężnych i pozostałych pozycji o charakterze zbliżonym do gotówki) / EBITDA 
 

W latach obrotowych 2016-2017 wskaźniki zadłużenia Spółki utrzymywały się na relatywnie niskim 
poziomie. 

Polityka Spółki dotycząca zarządzania zasobami kapitałowymi polega na utrzymywaniu solidnej 
podstawy kapitałowej, służącej finansowaniu dalszego rozwoju prowadzonej działalności, 
przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej sytuacji finansowej Spółki. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia prezentuje potencjalny stopień zabezpieczenia spłaty zadłużenia 
majątkiem podmiotu. Wskaźniki zadłużenia krótko- i długoterminowego obrazują zabezpieczenie spłaty 
zobowiązań podmiotu jego majątkiem odpowiednio w krótkim i długim okresie. Niższe poziomy 
wskaźników oznaczają niższy poziom finansowania z kapitału obcego i niższe ryzyko związane ze 
spłatą zobowiązań. Łączna analiza wskaźnika ogólnego zadłużenia oraz wskaźników zadłużenia krótko- 
i długoterminowego pozwala uzyskać pełen obraz struktury zewnętrznego finansowania spółki, dlatego 
też Emitent zdecydował o zaprezentowaniu tych wskaźników w prospekcie emisyjnym. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 12,8% i był o 2,2 punktu 
procentowego niższy od poziomu zanotowanego w dniu 31 grudnia 2016 roku, kiedy to wynosił 15,0%. 
Wynikało to przede wszystkim z większej dynamiki wzrostu sumy bilansowej aniżeli dynamiki wzrostu 
zobowiązań krótkoterminowych Spółki. W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 
roku wskaźnik ten wyniósł 16,1%. Na spadek wskaźników zadłużenia w 2017 roku wpływ miała przede 
wszystkim większa dynamika wzrostu wartości pasywów aniżeli wartości zobowiązań. Pasywa na dzień 
31 grudnia 2017 roku za sprawą zatrzymania zysku wypracowanego w roku 2016 wzrosły o 61% z 9.230 
tys. PLN w 2016 roku do 14.062 tys. PLN w 2017 roku. Zobowiązania w tym czasie wzrosły o 38% 
z 1.381 tys. PLN w 2016 roku do 1.904 tys. PLN w 2017 roku. Na wzrost zobowiązań wpływ miało 
przede wszystkim zaciągnięcie w 2017 roku pożyczek i kredytu w łącznej wartości 383 tys. PLN. 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych obrazuje stopień zaangażowania kapitałów obcych 
w stosunku do kapitałów własnych danego podmiotu. Im niższa wartość wskaźnika, tym większa 
zdolność do spłaty zadłużenia (przy założeniu niezmiennej struktury aktywów). Wskaźnik ten jest 
podstawową miarą struktury kapitału w danym podmiocie i pozwala ocenić stopień stosowanej dźwigni 
finansowej. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych jest standardowym miernikiem stosowanym 
w analizie finansowej. Emitent zdecydował o jego zaprezentowaniu w prospekcie emisyjnym ze względu 
na wyżej opisaną przydatność i powszechne stosowanie. 
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Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych w roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku wyniósł 
17,6%. W roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku wskaźnik ten spadł do poziomu 14,7%. 
Spadek wskaźnika w 2017 roku wynikał ze wzrostu kapitałów własnych Spółki, ze względu na 
zatrzymane zyski. Na dzień 31 marca 2018 roku wskaźnik wyniósł 19,2%. 

Wskaźnik bieżącej płynności informuje o stopniu pokrycia zobowiązań krótkoterminowymi aktywami 
obrotowymi i obrazuje potencjalną zdolność do spłaty zobowiązań w dniu pomiaru. Wskaźnik ten 
pozwala ocenić zdolność danego podmiotu do utrzymania płynności finansowej w krótkim okresie. 
Wskaźnik ten został zaprezentowany ze względu na przydatność do oceny ryzyka utraty płynności oraz 
ze względu na jego powszechne zastosowanie w analizie finansowej. 

Wskaźnik bieżącej płynności na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 0,61. Na dzień 31 grudnia 2017 
roku wskaźnik ten wyniósł 0,94. Wzrost wartości wskaźnika płynności bieżącej jest spowodowany 
wzrostem aktywów obrotowych z 840 tys. PLN w 2016 roku do 1.799 tys. PLN w 2017 roku, na co 
przyczynił się głównie wzrost krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych wynikających głównie 
z kosztów związanych z debiutem na GPW (579 tys. PLN).  Na dzień 31 marca 2018 roku wskaźnik ten 
wyniósł 1,10 co miało związek ze zwiększeniem stanu aktywów obrotowych Emitenta: (i) należności 
krótkoterminowych, (ii) krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych oraz (iii) inwestycji 
krótkoterminowych. 

Wskaźnik płynności szybkiej informuje o stopniu pokrycia zobowiązań najbardziej płynnymi aktywami 
obrotowymi (tj. pomija zapasy oraz rozliczenia międzyokresowe). Podobnie jak wskaźnik płynności 
bieżącej, wskaźnik ten pozwala ocenić zdolność danego podmiotu do utrzymania płynności finansowej 
w krótkim okresie, przy wprowadzeniu bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących uwzględnianych 
aktywów. Wskaźnik ten został zaprezentowany ze względu na przydatność do oceny ryzyka utraty 
płynności oraz ze względu na jego powszechne zastosowanie w analizie finansowej. 

Wskaźnik szybkiej płynności na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 0,54. Na dzień 31 grudnia 2017 
roku wskaźnik ten wyniósł 0,62. Wskaźnik ten wzrósł w mniejszym stopniu aniżeli wskaźnik bieżącej 
płynności ze względu na wyższy stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych, o których 
wspomniano przy okazji poprzedniego wskaźnika, a które są pomijane przy wyliczeniu wskaźnika 
szybkiej płynności. Na dzień 31 marca 2018 roku wskaźnik ten wyniósł 0,67. Na wzrost wskaźnika miało 
wpływ zwiększenie wartości aktywów obrotowych wynikające ze wzrostu krótkoterminowych rozliczeń 
międzyokresowych w porównaniu ze stanem na  31 grudnia 2017 roku. 

Wskaźniki płynności finansowej w latach 2016-2017 kształtowały się poniżej powszechnie 
występujących norm, co jednak nie miało większego wpływu na realizację bieżących zobowiązań przez 
Spółkę, która na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań. Co ważne wskaźniki płynności wykazują 
tendencję rosnącą, a na dzień 31 marca 2018 roku ich wartości wyraźnie zbliżyły się do powszechnych 
norm, głównie za sprawą rosnących bieżących aktywów obrotowych, przy niewielkim spadku wartości 
zobowiązań krótkoterminowych w porównaniu do stanu z końca 2017 roku.  

Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA pokazuje, ile lat zajęłaby danemu podmiotowi spłata zobowiązań 
generujących odsetki przy założeniu niezmienności EBITDA, przy czym jeżeli wartość środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów jest wyższa niż wartość zobowiązań generujących odsetki, wskaźnik 
przyjmuje wartości ujemne. Wskaźnik ten został zaprezentowany w prospekcie emisyjnym, ponieważ 
pozwala ocenić zdolność analizowanego podmiotu do zmniejszania zadłużenia, jak również ze względu 
na jego powszechne zastosowanie w analizie finansowej.  

Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA na koniec lat zakończonych dnia 31 grudnia 2016 roku oraz dnia 
31 grudnia 2017 roku utrzymywał się na niskim poziomie i wynosił odpowiednio 0,10 oraz 0,07. Spadek 
wartości wskaźnika, wynikał ze wzrostu stanu środków pieniężnych o 105,8% z 254 tys. PLN w 2016 
roku do 523 tys. PLN w 2017 roku. W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku 
wskaźnik ten wyniósł 0,03 po annualizacji. 
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10. Nakłady inwestycyjne 

Tabela poniżej przedstawia informacje na temat łącznych nakładów inwestycyjnych Spółki na rzeczowe 
aktywa trwałe jak również wartości niematerialne i prawne we wskazanych w niej okresach. 

Tabela 30: Łączne nakłady inwestycyjne Spółki we wskazanych okresach (w tys. PLN) 

 
Za okres zakończony 

31 grudnia 
 

 2016 2017 
Od 1 stycznia 

2018 roku  
do Daty Prospektu 

 (zbadane) (niezbadane) 

 

    

Rzeczowe aktywa trwałe .............................................................  192 225 5 
Wartości niematerialne i prawne .................................................  4 603 6 203 870 
Suma nakładów inwestycyjnych ..............................................  4 795 6 428 875 
Źródło: Spółka 

W 2016 roku łączne nakłady inwestycyjne Spółki na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne 
i prawne wyniosły 4.795 tys. PLN. W roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku nakłady 
inwestycyjne wyniosły 6.428 tys. PLN i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 1.633 tys. PLN 
(34,1%). 

W 2017 roku Spółka dokonała zakupu innych wartości niematerialnych prawnych na kwotę 2,2 mln PLN. 
Ponadto, Spółka wytworzyła na własne potrzeby aktywa niematerialne o wartości 4,0 mln PLN, 
sklasyfikowane jako skapitalizowane koszty zakończonych prac rozwojowych. 

W 2016 roku Spółka dokonała zakupu innych wartości niematerialnych prawnych na kwotę 2,4 mln PLN. 
Ponadto, Spółka wytworzyła na własne potrzeby aktywa niematerialne o wartości 2,3 mln PLN, 
sklasyfikowane jako skapitalizowane koszty zakończonych prac rozwojowych. 

Określenie „skapitalizowane koszty zakończonych prac rozwojowych” należy rozumieć jako całkowitą 
wartość projektów, które zostały przyjęte do użytkowania. Opisana klasyfikacja jest stosowana przez 
Spółkę od stycznia 2015 roku. Decyzja została podjęta przez Zarząd ze względu na fakt, że średni czas 
wytworzenia jednej nowej gry znacząco przekroczył jeden miesiąc. Prace rozwojowe obejmują pracę 
nad nowymi grami produkowanymi przez Emitenta. 

Głównymi nakładami inwestycyjnymi w 2016 i 2017 roku na wartości niematerialnie i prawne były 
modele 3D, grafiki do gier oraz licencje na używanie marki samochodów. Więcej informacji 
z charakterystyką wartości niematerialnych i prawnych znajduje się w rozdziale Przegląd sytuacji 
operacyjnej i finansowej, w punkcie Struktura aktywów. 

Emitent w 2016 roku dokonał zakupu urządzeń technicznych i maszyn na kwotę 109 tys. PLN oraz 
innych środków trwałych na kwotę 84 tys. PLN. Do najważniejszych zakupów w tych grupach należały: 
macierze dyskowe (38 tys. PLN), żaluzje poziome (11 tys. PLN), drzwi przeciwpożarowe (9 tys. PLN) 
oraz sprzęt komputerowy i telefony komórkowe o niskiej jednostkowej wartości. W 2017 roku dokonano 
zakupu urządzeń technicznych i maszyn na kwotę 35 tys. PLN oraz innych środków trwałych na kwotę 
98 tys. PLN. Do najważniejszych zakupów w tych grupach należały: (i) wykładzina (12 tys. PLN), 
(ii) system kontroli dostępu (23 tys. PLN), (iii) fototapety (18 tys. PLN) oraz (iv) pozostałe zakupy jak 
sprzęt komputerowy i telefony komórkowe. 

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do Daty Prospektu Emitent dokonał zakupu urządzeń technicznych 
i maszyn na kwotę 5 tys., z czego cała kwota dotyczyła zakupu komputerów. Emitent poniósł koszty 
zakończonych prac rozwojowych na kwotę 194 tys. PLN oraz innych wartości niematerialnych 
i prawnych na kwotę 870 tys. PLN. Koszty poniesione z tytułu nakładów inwestycyjnych na wartości 
niematerialne zostały poniesione na modele 3D. 

Spółka prowadziła inwestycje wyłącznie na terenie Polski. 

Ustawa o rachunkowości jak i MSR 38 przewidują, że do aktywów niematerialnych zalicza się prace 
rozwojowe. Ponoszone przez Spółkę nakłady na koszty zakończonych prac rozwojowych dotyczące 
wytwarzanych gier ujmowane są w bilansie jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów. 
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W momencie zakończenia danego projektu, poniesione wydatki na produkcję gry zaliczane 
są do pozycji „wartości niematerialnych i prawnych”. MSR 38 przewiduje natomiast, iż składnik aktywów 
niematerialnych, jakim są prace rozwojowe, od samego początku wykazuje się w bilansie w pozycji 
wartości niematerialne. Rozpoczęcie amortyzacji, zakończonej produkcji gry następuje nie wcześniej 
niż po przyjęciu składnika wartości niematerialnej do używania. Przy ustaleniu okresu amortyzacji 
i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności składnika wartości 
niematerialnej. Zgodnie z MSR 38 naliczenie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się wtedy, 
gdy składnik aktywów niematerialnych jest dostępny do użytkowania, a kończy w dniu usunięcia 
składnika z bilansu.  

11. Bieżące i planowane inwestycje i wydatki 

Spółka inwestuje większość posiadanych środków finansowych w tworzenie nowych gier i rozwój już 
istniejących produktów. Spółka zamierza pozyskać środki na dalsze finansowanie prowadzonych 
inwestycji ze środków pozyskanych z emisji (szczegółowo opisanych w rozdziale Wykorzystanie 
wpływów z oferty), jak również z zysku z bieżącej działalności operacyjnej (obecna polityka Spółki 
zakłada niewypłacanie dywidendy).  

Wydatki na marketing 

Środki z emisji zostaną wykorzystane również na kampanie marketingowe. Jak przedstawiono 
w rozdziale Wykorzystanie wpływów z oferty, Emitent planuje koncentrować się wyłącznie 
na kampaniach dedykowanym urządzeniom mobilnym, gdyż uważa je za najbardziej efektywne przy 
pozyskiwaniu nowych użytkowników. Dokładne założenia budżetu marketingowego będą 
aktualizowane na bieżąco w zależności od sytuacji na rynku. 

12. Istotne zasady rachunkowości i oszacowania 

Podstawa sporządzania sprawozdań finansowych 

Historyczne Informacje Finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować 
działalność w przewidywalnej przyszłości. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych 
o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych 
obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem 
i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. Koszty poniesione po dacie 
oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają zyski i straty 
w momencie ich poniesienia. Wartość początkową środków trwałych powiększają nakłady na 
ich modernizację i ulepszenie. 

Amortyzację rozpoczyna się, gdy środek trwały jest dostępny do użytkowania. Amortyzacja 
jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów. 

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z aktywów po dokonaniu jej zbycia 
lub w przypadku, gdy nie przewiduje się korzyści ekonomicznych wynikających z dalszego użytkowania 
takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów 
ze sprawozdania z sytuacji finansowej są ujmowane w zyskach lub stratach bieżącego okresu. 

W momencie sprzedaży lub likwidacji przeszacowanych środków trwałych nadwyżka z przeszacowania 
przenoszona jest z kapitału z aktualizacji wyceny do zysków zatrzymanych. 

Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości początkowej od 2,5 tys. PLN do wartości 
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki 
majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane są do środków trwałych nisko cennych. 

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej 
niższej niż dolna wartość środków trwałych nisko cennych zalicza się do kosztów materiałów. 

Wartości niematerialne i prawne 
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Wartości niematerialne i prawne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia 
pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.  

Wartość początkową aktywów niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie stanowi suma 
wydatków poniesionych od dnia, gdy składnik aktywów niematerialnych po raz pierwszy spełnia kryteria 
ujmowania ich w bilansie. Jako koszty zakończonych prac rozwojowych Spółka traktuje projekty gier 
F2P (dostępnych za darmo na platformach mobilnych) zaprojektowanych w znacząco odmienny 
sposób, przy użyciu odmiennego algorytmu. Każda nowa gra podawana jest testom w celu stworzenia 
optymalnego modelu monetyzacji, bazującego na zachowaniu gracza w produkcjach. 

Aktywa Niematerialne powstałe na wskutek prowadzenia prac rozwojowych dzieli się na zakończone 
oraz prace w toku realizacji. 

Za dzień przyjęcia prac rozwojowych jednostka przyjmuje dzień pierwszego debiutu na rynku. Do tego 
dnia koszty wytworzenia gier prezentowane są w pozycji rozliczeń międzyokresowych. W momencie 
kiedy następuje debiut gry wydatki spełniające definicję art. 33 ust. 2 Ustawy o Rachunkowości 
przenoszone są do wartości niematerialnych i prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji zakończonej gry 
następuje nie wcześniej niż po przyjęciu składnika wartości niematerialnej do używania. Przy ustaleniu 
okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności 
składnika wartości niematerialnych. Amortyzacja w przypadku gier na urządzenia mobilne wynosi od 24 
do 60 miesięcy. Inne niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej 
użyteczności. 

Podatek odroczony 

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący 
obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce 
prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków 
uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania.  

Rezerwę na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej 
w przyszłości zapłaty w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych. Przejściowe różnice 
dodatnie powodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 
 
Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek 
podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego, to jest w roku 
realizacji różnic przejściowych. 
 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej 
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, 
które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty 
podatkowej możliwej do odliczenia w przyszłości, przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 

Oszacowania 

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga dokonania przez Zarząd Spółki pewnych szacunków 
i założeń, które znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych oraz w dodatkowych 
informacjach i objaśnieniach. 

Szacunki i osądy księgowe wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym 
przewidywań odnośnie do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne. 

Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących 
działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Szacunki i związane z nimi 
założenia podlegają weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym 
dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku 
dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych. 

Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności 
występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko korekty wartości bilansowych 
aktywów i zobowiązań w następnym okresie sprawozdawczym. 
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Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy 

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu 
stawek podatkowych, które według dostępnych prognoz będą stosowane na moment zrealizowania 
aktywa lub rozwiązania zobowiązania, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które 
obowiązywały prawnie lub faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego. Prawdopodobieństwo 
realizacji aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera 
się na planach Spółki. 

Stawki amortyzacyjne 

Zarząd określa szacowane okresy użytkowania, a poprzez to stawki amortyzacji dla aktywowanych 
w pozycji wartości niematerialnych kwot poniesionych kosztów prac rozwojowych. Szacunek ten opiera 
się na oczekiwanym okresie ekonomicznej użyteczności tych aktywów. W przypadku zaistnienia 
okoliczności powodujących zmianę spodziewanego okresu użytkowania (np. zmiany technologiczne, 
wycofanie z użytkowania itp.) mogą się zmienić stawki amortyzacji. W konsekwencji zmieni się wartość 
odpisów amortyzacyjnych i wartość księgowa netto aktywowanych kosztów prac rozwojowych. 

Odpis aktualizujący należności 

Zarząd określa zagrożenie braku spłaty należności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając 
stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Spółka dokonuje 
indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczególnych pozycji należności i na tej podstawie ustala 
wartość koniecznego odpisu dla należności. 

Przychody 

Spółka generuje przychody: z reklam wyświetlanych w aplikacjach, z mikropłatności oraz ze sprzedaży 
licencji na oprogramowanie.  

W przypadku przychodów z mikropłatności i licencji momentem rozpoznania przychodu jest moment 
potwierdzenia transakcji jako zakończonej przez kontrahenta i jednoczesnego przekazania środków 
pieniężnych do dewelopera (Spółki). 

Przychód z wyświetlanych reklam jest należny po zakończonej konwersji użytkownika 
 i zatwierdzeniu tego przez system reklamodawcy.  

Koszty 

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym oraz kalkulacyjnym. 

Koszty ujmuje się w tym samym okresie, w jakim są ujmowane przychody ze sprzedaży zgodnie 
z zasadą współmierności przychodów i kosztów. 

Różnice pomiędzy polskimi a międzynarodowymi standardami rachunkowości  

Nakłady na gry w budowie 

Ustawa o Rachunkowości jak i MSR 38 „Wartości niematerialne” przewidują, że do aktywów 
niematerialnych można zaliczać prace rozwojowe po spełnieniu ściśle określonych warunków. Zgodne 
z art. 33 ust 2 Ustawy o Rachunkowości koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez 
jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, 
zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli: 

 produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych 
wiarygodnie określone; 

 techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio 
udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub 
stosowaniu technologii; 

 koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych 
produktów lub zastosowania technologii. 

Rozpoczęcie amortyzacji zakończonej gry następuje nie wcześniej niż po przyjęciu składnika wartości 
niematerialnej do używania. Przy ustaleniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej 
uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności składnika wartości niematerialnych. 
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Wg MSR 38 do aktywów niematerialnych można zaliczyć koszty prac rozwojowych zakończonych 
(gotowe gry) oraz niezakończonych (gry w fazie realizacji). Warunkiem zakwalifikowania prac 
rozwojowych związanych z produkcją gier do aktywów niematerialnych jest jednak spełnienie łącznie 
następujących warunków:  

 możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości niematerialnych tak, 
aby nadawał się do użytkowania lub sprzedaży; 

 zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży; 
 zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych; 
 sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe 

korzyści ekonomiczne. Między innymi jednostka może udowodnić istnienie rynku na produkty 
powstające dzięki składnikowi wartości niematerialnych lub na sam składnik lub - jeśli składnik 
ma być użytkowany przez jednostkę - użyteczność składnika wartości niematerialnych; 

 dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć 
ukończeniu prac rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika wartości 
niematerialnych; 

 możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które 
można przyporządkować temu składnikowi wartości niematerialnych. 

Jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, jednostka traktuje wydatki jako koszty okresu. 

Prace rozwoje w trakcie realizacji, jako nieamortyzowane wartości niematerialne, podlegają nie rzadziej 
niż raz w roku testowaniu pod kątem utraty ich wartości. 

Zatem wg MSR 38 tworzenie gry można podzielić na poniższe 3 etapy: 

 etap 1 – wydatki które nie spełniają definicji MSR 38 są traktowane jako koszty prac badawczych 
i ujmowane w wyniku okresu 

 etap 2 – wydatki od momentu kiedy spełniają warunki MSR 38 do momentu pierwszego debiutu 
na rynku (tzw. gry w budowie) ujmowane są w pozycji „Wartości niematerialne”- prace rozwojowe 
w toku, 

 etap 3 – wydatki które spełniają definicję definicji MSR 38 od momentu pierwszego debiutu gry 
na rynku przekwalifikowane są do pozycji Wartości niematerialne i prawne – koszty 
zakończonych prac rozwojowych i podlegają amortyzacji.  

Według MSR 38 naliczenie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się wtedy, gdy składnik aktywów 
niematerialnych jest dostępny do użytkowania, a kończy w dniu usunięcia składnika z bilansu.  

Zdaniem Emitenta różnica między Ustawą o Rachunkowości i MSR 38 w przypadku gier stanowiących 
zakończone prace rozwojowe dotyczy jedynie momentu rozpoczęcia amortyzacji (wpływ 
zaprezentowano w punkcie 13.4 Historycznych Informacji Finansowych) oraz prezentacji 
w sprawozdaniu finansowym gier w budowie na etapie 2 realizacji.  

Ujęcie programu motywacyjnego  

W dniu 8 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza wprowadziła w Spółce program motywacyjny. 
Zgodnie z jego regulaminem, programem motywacyjnym zostali objęci pracownicy Spółki zatrudnieni 
do dnia 30 czerwca 2015 roku i dalszym ciągu pozostający pracownikami, a umowa z nimi nie została 
wypowiedziana i nie biegnie okres jej wypowiedzenia, z wyłączeniem członków Zarządu i członków 
Rady Nadzorczej. Uczestnikom Programu zostało zaoferowane 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) 
akcji zwykłych na okaziciela. Spółka będzie miała prawo odkupu, a Uczestnik Programu będzie miał 
obowiązek odsprzedaży Akcji po cenie nabycia, jeżeli: 

 nastąpi rozwiązanie lub wygaśniecie z jakiegokolwiek tytułu zawartej przez Spółkę 
z Uczestnikiem Programu umowy o pracę lub gdy Uczestnik Programu będzie w trakcie okresu 
wypowiedzenia takiej umowy; 

 nastąpi ciężkie naruszenie przez Uczestnika Programu jego obowiązków zawodowych; 

 Uczestnik Programu prowadził będzie działalność konkurencyjną wobec Spółki; 



 
Prospekt emisyjny T-Bull S.A. 

 

92 
 

 Uczestnik Programu zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za określone w regulaminie 
kategorie przestępstw. 

W opinii Zarządu wprowadzone rozwiązanie motywacyjne będzie miało pozytywne przełożenie 
na wypracowywane przez Spółkę wyniki finansowe. 

Akcje oferowane w ramach Programu zostały objęte przez uprawnionych pracowników Spółki w dniu 
15 grudnia 2016 roku oraz 19 grudnia 2016 roku po wartości nominalnej, tj. 0,10 PLN (dziesięć groszy) 
za jedną Akcję.  

Do wyceny rynkowej akcji przyjęto następujące kursy: 

 z dnia 15 grudnia 2016 roku: dla 21.675 (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) 
sztuk akcji – 171,00 PLN; 

 z dnia 19 grudnia 2016 roku: dla 425 (czterysta dwadzieścia pięć) sztuk akcji – 170,50 PLN.  

Wskazane powyżej kursy akcji zostały przyjęte przez Emitenta do wyliczenia rzeczywistej (rynkowej) 
wartości Akcji Serii D obejmowanych w ramach Programu na dzień ich objęcia, tj. dzień 15 grudnia 2016 
roku oraz dzień 19 grudnia 2016 roku. 

Rozliczenie programu motywacyjnego w myśl MSR wpłynie na kapitał własny o kwotę 3.776.677,50 zł, 
w ustawie o rachunkowości program motywacyjny nie podlega wycenie a na kapitały odnoszona jest 
jedynie wartość podwyższenia. 

Identyfikacja podmiotów powiązanych  

Według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, przez podmioty powiązane 
rozumie się wspólne przedsięwzięcia, kluczowych członków personelu kierowniczego, bliskie osoby 
oraz jednostki prowadzące programy świadczeń po okresie zatrudnienia. Ustawa o rachunkowości 
definiuje podmioty powiązane jako „dwie lub więcej jednostek wchodzących w skład danej grupy 
kapitałowej”.  
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PROGNOZY WYNIKÓW 

Na Datę Prospektu Zarząd Spółki zdecydował o niesporządzaniu prognoz wyników finansowych. 
Emitent nie publikuje prognoz wyników ani wyników szacunkowych. W przypadku sporządzenia 
prognoz wyników w późniejszym terminie, Spółka dołączy prognozy wyników w formie aneksu 
do Prospektu. 
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OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

1. Informacje ogólne 

Działalność Spółki skupia się na projektowaniu, produkcji oraz dystrybucji gier na urządzenia mobilne. 
Produkty Spółki oferowane są na wszystkich istotnych platformach mobilnych – iOS, Android, Windows 
Phone oraz BlackBerry, a ponadto poprzez Amazon Appstore i Opera Mobile Store. Na Datę Prospektu 
Spółka wyprodukowała ponad 200 gier, a na dzień 30 kwietnia 2018 roku łączna liczba pobrań dla 
wszystkich gier przekroczyła 321,7 mln. Spółka stale umacnia swoją pozycję konkurencyjną, 
zwiększając liczbę równolegle realizowanych projektów, jednocześnie pracując nad uatrakcyjnieniem 
produkcji i podniesieniem ich poziomu technologicznego.  

Flagowym produktem Spółki są gry wyścigowe, takie jak Top Speed oraz Real Car Speed: Need for 
Racer, Moto Rider GO. Spółka z sukcesem wprowadza na rynek również gry z gatunku FPS (first person 
shooter). Obecne na rynku gry Spółki bazują na modelu F2P, w ramach którego pobranie gry jest 
bezpłatne, a przychody pochodzą z wyświetlanych podczas rozgrywki reklam oraz z mikropłatności. 
Spółka samodzielnie wydaje produkowane przez siebie gry i dystrybuuje je korzystając z własnych kont 
na dedykowanych platformach dystrybucyjnych. 

Na informacje podane w niniejszym punkcie, tj. obszary działalności Emitenta nie miały wpływu czynniki 
nadzwyczajne. 

2. Historia 

Emitent został zawiązany w 2011 roku, pod firmą TBE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Jeszcze w tym samym roku firma została zmieniona na T-Bull spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Od początku funkcjonowania przedmiotem działalności Emitenta była produkcja gier na urządzenia 
mobilne. Już po czterech miesiącach od powstania Emitent opublikował pierwszą grę – Space Jam. 

W 2013 roku liczba pobrań gier Emitenta przekroczyła 1.000.000. W 2014 roku liczba ta osiągnęła 
poziom 10.000.000, w 2015 roku przekroczyła 50.000.000, a w 2016 roku sięgnęła 100.000.000. Na 
dzień 30 kwietnia 2018 roku gry opublikowane przez Emitenta zostały pobrane ponad 321 mln razy. 

Wykres 1: Skumulowana liczba pobrań (w mln) gier Emitenta w latach 2013 – 2017 i na dzień 
30.04.2018 roku 

 
Źródło: Spółka  

W 2014 roku poprzednik prawny Emitenta – spółka T-Bull spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
Damian Fijałkowski, Grzegorz Zwoliński, Integrated Thinking L.L.C., Leonidas Capital S.A., Firepoltron 
Limited, Mariusz Muszyński oraz Krzysztof Cichecki zawarli umowę inwestycyjną, na mocy której strony 
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zobowiązały się do podwyższenia kapitału zakładowego spółki T-Bull spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, przekształcenia spółki w spółkę akcyjną oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji 
spółki do obrotu giełdowego. Umowa inwestycyjna została następnie aneksowana w dniu 23 września 
2015 roku oraz 23 lutego 2016 roku. 

W dniu 18 marca 2014 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki T-Bull spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie przez 
spółkę T-Bull spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod firmą The Dust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we 
Wrocławiu. Na mocy umowy z dnia 31 marca 2014 roku, Spółka wraz ze spółką Me & My Friends 
Sp. z o.o. zawiązała spółkę pod firmą The Dust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 
kapitale zakładowym 400 (czterysta) udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każdy 
udział i łącznej wartości nominalnej 40.000,00 PLN (czterdzieści tysięcy złotych) zostało objęte przez 
spółkę T-Bull spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziały objęte przez spółkę T-Bull spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły 40% kapitału zakładowego spółki The Dust spółka 
ograniczoną odpowiedzialnością. 

W dniu 2 grudnia 2014 roku została założona spółka T-Bull Limited z siedzibą w Hong Kongu (private 
company limited by shares), zarejestrowana w rejestrze spółek w Hong Kongu pod numerem 2175567. 
Spółka T-Bull Limited została zarejestrowana w związku z rozważaną możliwością rozpoczęcia 
działalności na terenie Hong Kongu. Spółka T-Bull Limited nie rozpoczęła prowadzenia działalności. 
Na Datę Prospektu spółka T-Bull Limited nie prowadzi aktywnej bieżącej działalności. Emitent nie ma 
stosunków handlowych z T-Bull Limited, w szczególności nie zawierał i nie zawiera z T-Bull Limited 
żadnych umów. 

Na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 7 maja 2015 roku, Emitent dokonał emisji 1.200 (jeden 
tysiąc dwieście) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 PLN 
(jeden tysiąc złotych) każda obligacja oraz łącznej wartości nominalnej równej 1.200.000,00 PLN (jeden 
milion dwieście tysięcy złotych). Obligacje serii A Emitenta zostały wyemitowane w dniu 29 maja 2015 
roku. Terminowy wykup obligacji został przeprowadzony za pomocą KDPW w dniu 29 maja 2017 roku. 

W dniu 14 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 18 
w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację Akcji Serii B oraz na ubieganie się o ich wprowadzenie 
na NewConnect. Na podstawie uchwały Zarządu GPW z dnia 21 października 2016 roku, Akcje Serii B 
Spółki zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. 

W 2017 roku, Emitent zawarł umowy dotyczące sprzedaży udziałów spółki The Dust Sp. z o.o., w tym: 
(i) umowę z dnia 31 marca 2017 roku zawartą pomiędzy Emitentem a spółką Malakka Sp. z o.o., 
na podstawie której Emitent dokonał zbycia 20 (dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów spółki 
The Dust Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 
2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych), oraz (ii) umowę z dnia 31 marca 2017 roku zawartą pomiędzy 
Emitentem a spółką KPBS 2017 Sp. z o.o., na podstawie której spółka KPBS 2017 Sp. z o.o. nabyła od 
Emitenta 40 (czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów spółki The Dust Sp. z o.o. o wartości 
nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 PLN (cztery tysiące 
złotych). 

W dniu 22 maja 2017 roku podjęta została przez Zarząd Spółki uchwała nr 2017/05/22/01 w sprawie 
emisji obligacji serii B. Na podstawie wskazanej uchwały Zarządu Spółka dokonała emisji 6 (sześć) 
sztuk Obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 200.000,00 PLN 
(dwieście tysięcy złotych) każda. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej 
w wysokości 9,0% w stosunku rocznym. Termin wykupu Obligacji przypadał na dzień 29 grudnia 2017 
roku. Na mocy porozumienia z obligatariuszami, termin wykupu obligacji został zmieniony na dzień 
30 marca 2018 roku. W dniu 30 marca 2018 roku Emitent dokonał wykupu 2 (dwa) Obligacji o łącznej 
wartości nominalnej równej 400.000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych), jednocześnie dokonując, na 
podstawie porozumienia z obligatariuszami, wydłużenia terminu wykupu pozostałych Obligacji do dnia 
31 grudnia 2018 roku. Celem zmiany terminu wykupu Obligacji było przedłużenie inwestycji 
obligatariuszy posiadających Obligacje w instrumenty finansowe emitowane przez Emitenta, co w 
konsekwencji ma przyczynić się rozwoju działalności prowadzonej przez Emitenta 

W związku z podjęciem przez Zarząd Spółki decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenia 
Akcji Emitenta, w dniu 14 grudnia 2017 roku, Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie 
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podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, 
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F oraz 
zmiany statutu spółki oraz uchwałę w sprawie dematerializacji akcji spółki oraz ubiegania się 
o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez GPW.  

3. Przewagi konkurencyjne  

Zdaniem Spółki, o przewadze konkurencyjnej na rynku gier mobilnych stanowi obecnie przede 
wszystkim umiejętność identyfikowania trendów panujących wśród graczy i proponowania produkcji, 
które będą w stanie utrzymać zainteresowanie graczy, prowadząc do wysokiej monetyzacji. 

W opinii Zarządu Emitenta, do najważniejszych przewag konkurencyjnych Spółki należą: 

 szeroka i zdywersyfikowana gama oferowanych gier; 

 dostępność gier Emitenta na wszystkich urządzeniach mobilnych; 

 umiejętność odpowiedniego promowania wprowadzonych na rynek tytułów; 

 zdolność do pozyskiwania użytkowników bez ponoszenia znaczących kosztów; 

 wysoka liczba pobrań gier Emitenta; 

 niska rotacja pracowników; 

 doświadczona kadra zarządzająca. 

Najważniejszą przewagą konkurencyjną Spółki jest posiadanie w swojej ofercie znacznej liczby gier 
zróżnicowanych pod względem modelu rozgrywki oraz tematyki. Pozwala to na osiąganie stabilnych 
przychodów niezależnie od zmian zainteresowania odbiorców poszczególnymi tytułami. 

Emitent posiada w swojej ofercie gry cieszące się od dłuższego czasu znaczną popularnością wśród 
graczy (w szczególności gry wyścigowe). Gry te stanowią stabilne źródło przychodów i pozwalają 
na finansowanie dalszych, nowatorskich projektów. 

Przyjęty model biznesowy charakteryzuje się niskimi kosztami pozyskiwania użytkowników. Pozwala to 
na szybkie osiąganie rentowności przez poszczególne projekty i znacząco zmniejsza ryzyko związane 
z wprowadzaniem nowych produkcji na rynek. Niskie wydatki na pozyskiwanie użytkowników pozwalają 
na generowanie zysków przez poszczególne produkcje już przy niewielkich wartościach monetyzacji na 
każdego użytkownika. 

Atutem Spółki są bardzo wysokie ilości pobrań poszczególnych tytułów. Stałe zwiększanie liczby pobrań 
prowadzi do proporcjonalnego zwiększania liczby użytkowników płacących (poprzez mikropłatności), 
co wiąże się z generowaniem wysokich przychodów przez poszczególne produkcje. 

Emitent stale pracuje nad rozwojem nowych gier. Znacząca liczba jednocześnie produkowanych gier 
pozwala na kreowanie interesującego kalendarza premier i podtrzymywanie zainteresowania graczy 
produkcjami Emitenta. Ponadto Spółka równolegle przygotowuje gry na wszystkie znaczące platformy 
mobilne. Prowadzi to do dalszej dywersyfikacji ryzyka i uniezależnienia Emitenta od zmian popularności 
poszczególnych platform. 

Tworzenie wysokiej jakości gier wymaga zbudowania zespołu złożonego z wysokiej klasy specjalistów. 
Od początku działalności Emitent dbał o rekrutację utalentowanych pracowników i na przestrzeni lat 
zgromadził zespół ekspertów zdolny tworzyć produkcje wysokiej jakości. W związku z tym, Spółka 
postrzega niską rotację pracowników jako jeden ze swoich najistotniejszych atutów. 

Doświadczenie zespołu zarządzającego Spółką pozytywnie wpływa na możliwość podejmowania 
trafnych decyzji dotyczących wyboru realizowanych projektów oraz umożliwia realistyczną ocenę ryzyk 
związanych z działalnością Spółki i podejmowanie stosownych działań ukierunkowanych na unikanie 
ich realizacji. 

Wskazanie powyższych przewag konkurencyjnych Emitenta oparte jest na bieżącej analizie działalności 
podmiotów z branży Emitenta oraz doświadczeniu osób dokonujących tej weryfikacji. Weryfikacja 
działalności prowadzonej przez podmioty z branży Emitenta oraz przewag konkurencyjnych Emitenta 
jest dokonywana przez Zarząd Spółki na podstawie ogólnie dostępnych danych na rynku oraz opisów 
podmiotów z branży Emitenta. 
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4. Strategia 

Nadrzędnym celem strategicznym Emitenta jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy poprzez pełne 
wykorzystanie potencjału wynikającego z zasobów ludzkich, którymi Spółka dysponuje. Do wizji 
Emitenta należy tworzenie gier mobilnych o najwyższej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu 
dynamicznego tempa rozwoju i racjonalnych kosztów wytworzenia. Głównym celem strategicznym 
Spółki jest zwiększenie ilości produkowanych gier i rozbudowanie zespołu złożonego z wysokiej klasy 
specjalistów. 

Osiągnięcie określonego celu strategicznego wymaga ciągłej dbałości o zachowanie najwyższego 
poziomu kwalifikacji wśród członków zespołu. W ocenie Emitenta istotne jest również dbanie 
o odpowiednią liczebność zespołu, aby umożliwić harmonijny rozwój działalności i stale zwiększać 
liczbę obecnych na rynku tytułów Emitenta. Dlatego też w przypadku Emitenta kluczowym elementem 
planowania strategicznego jest wdrażanie efektywnej polityki kadrowej. Emitent nie współpracuje 
z zewnętrznymi zespołami deweloperskimi. Całość pracy programistycznej wykonywana jest przez 
zespół Emitenta. W ten sposób Spółka może sprawować bieżącą kontrolę nad procesami powstawania 
gier, sprawnie zarządzać budżetami poszczególnych projektów, i zapewnić, że przyjęte harmonogramy 
tworzenia gier będą dotrzymywane. Emitent planuje rozszerzać zespół deweloperów, aby umożliwić 
zwiększanie skali działalności poprzez jednoczesną pracę nad większą liczbą projektów. 

Emitent samodzielnie publikuje i dystrybuuje swoje gry. Przyjęta strategia dystrybucji gier z pominięciem 
zewnętrznych wydawców pozwala na minimalizację kosztów związanych z wprowadzaniem gier 
na rynek. Emitent posiada rozbudowane konta na największych platformach dystrybucyjnych. W ocenie 
Zarządu jest to obecnie najbardziej efektywny model wprowadzania gier na rynek. Emitent nie zamierza 
w związku z tym w dającej się przewidzieć przyszłości zmieniać przyjętego modelu dystrybucji. 

Model biznesowy Emitenta zakłada nieodpłatne pobieranie wszystkich swoich gier przez użytkowników 
platform dystrybucyjnych. Całość przychodów Emitenta pochodzi z mikropłatności (gracze kupują 
w grze przedmioty, zdolności, punkty doświadczenia itd.) oraz z reklam wyświetlanych graczom. 
Emitent zamierza rozwijać swoją działalność w ramach tego modelu biznesowego, jednocześnie stale 
zwiększając liczbę gier generujących przychody dla Spółki. 

Rozwój działań Emitenta będzie polegał na systematycznym zwiększaniu liczby jednocześnie 
rozwijanych gier, w dążeniu do stałego zwiększania liczby gier pobieranych przez użytkowników. 
Jednocześnie Emitent będzie dbał o stałe ulepszanie jakości już istniejących gier, poprzez 
ich aktualizacje mające na celu dodanie nowej treści lub poprawienie błędów, aby utrzymać 
atrakcyjność poszczególnych tytułów. 

Strategia rozwoju Emitenta na kolejne lata obejmuje: 

 umocnienie pozycji na rynku gier mobilnych, bazując na obecnym, sprawdzonym modelu 
biznesowym: 

 tworzenie wysokiej jakości gier na wszystkie znaczące platformy dystrybucyjne w modelu 
F2P; 

 skupianie się na dystrybuowaniu gier poprzez własne konta na elektronicznych platformach 
dystrybucyjnych; 

 nasilenie działań promocyjnych przy projektach o szczególnym znaczeniu dla Emitenta; 

 zwiększenie liczby realizowanych projektów przy jednoczesnym podniesieniu ich atrakcyjności 
i zaawansowania technologicznego: 

 rozwijanie zespołu złożonego z wysokiej klasy specjalistów; 

 stałe zwiększanie liczby udostępnianych gier; 

 tworzenie gier w innych gatunkach niż dotąd produkowane tytuły (dywersyfikacja gatunkowa); 

 rozpoczęcie realizacji projektów w oparciu o franczyzę; 

 opracowywanie nowatorskich rozwiązań i wdrażanie ich w ramach tworzonych przez Emitenta 
gier; 

 rozwijanie skutecznych sposobów monetyzacji; 
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 intensyfikacja działań w obszarze B+R mających na celu predykcję zachowań użytkowników – 
dostosowywanie rozgrywek do przewidywanych oczekiwań graczy. 

5. Produkcja gier 

W ramach swojej działalności Emitent stale pracuje nad opracowaniem nowych koncepcji gier. Każda 
interesująca koncepcja podlega weryfikacji pod względem potencjalnej opłacalności, dokonywanej 
na podstawie przeprowadzonej analizy rynku. W przypadku, gdy Emitent uzna, że dany pomysł ma 
realne szanse na rynkowy sukces, Zarząd podejmuje decyzję o rozpoczęciu produkcji danego tytułu. 

Pierwszym etapem produkcji gry jest game design. W tej fazie zespół Emitenta przygotowuje 
dostosowany do wybranego gatunku gry zarys zasad i modelu rozgrywki, opracowuje koncepcję 
settingu gry oraz otoczenia, w którym rozgrywka będzie się odbywała. Koncepcja wypracowywana 
w ramach game design może być rozwinięciem pomysłu zastosowanego we wcześniejszej grze, lub też 
może być tworzona od podstaw. Każdorazowo zespół game designerów projektuje nowy system 
mechanik monetyzacyjnych stanowiący o unikalności projektu. Na tym etapie zespół Emitenta określa 
grupę docelową i odpowiednio dopasowuje projektowane elementy gry.  

Kolejną fazą produkcji gry jest projektowanie koncepcji graficznej. Na tym etapie powstaje dostosowana 
do koncepcji wypracowanej w ramach game design koncepcja graficzna, która jest wdrażana 
na późniejszym etapie prac. Po opracowaniu koncepcji graficznej programiści przystępują 
do projektowania kluczowych rozwiązań programistycznych. Jest to ostatni element fazy 
poprzedzającej przystąpienie do prac programistycznych. Powstanie pełnej koncepcji gry pozwala 
ustalić harmonogram dalszych prac oraz doprecyzować budżet projektu. 

Po przygotowaniu kompleksowej koncepcji gry, deweloperzy przystępują do prac programistycznych. 
Emitent nie tworzy stałych zespołów deweloperskich przyporządkowanych do poszczególnych 
projektów. Specjaliści są delegowani do pracy nad projektami w zależności od zapotrzebowania. 
Wszystkie gry Emitenta tworzone są przy wykorzystaniu silnika Unity. Grafiki 3D tworzone są 
w środowisku Blender, natomiast grafiki dwuwymiarowe powstają przy wykorzystaniu programu 
Photoshop. W ramach prac programistycznych początkowo tworzona jest mechanika rozgrywki 
w oparciu o założenia koncepcyjne stworzone na wcześniejszym etapie. Po opracowaniu 
podstawowych funkcji powstają pierwsze prototypy gry. W toku dalszych prac dodawane są kolejne 
funkcjonalności, animacje i wprowadzane są assety graficzne.  

Po przygotowaniu grywalnej wersji gry zespół Emitenta przystępuje do testowania. Gra jest początkowo 
testowana wewnętrznie. Po wprowadzeniu zmian związanych z wykrytymi błędami, gra jest 
przekazywana betatesterom, którzy sugerują możliwe zmiany w rozgrywce i raportują wykryte błędy. 

Zakończenie betatestów i wprowadzenie zasugerowanych przez testerów zmian i usprawnień skutkuje 
stworzeniem ostatecznej wersji gry, która publikowana jest za pośrednictwem cyfrowych platform 
dystrybucyjnych i trafia do odbiorów na całym świecie. 

Czas trwania procesu produkcji gier jest różny dla poszczególnych gier i uzależniony jest od bardzo 
wielu czynników m.in. gatunku gry, jej złożoności, ilości i zróżnicowania platform dystrybucyjnych, na 
jakie gra jest przeznaczona, czy ilości jednocześnie tworzonych produkcji. Czas produkcji gier 
dotychczas zrealizowanych przez Emitenta wahał się w przedziale od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. 

6. Rodzaje oferowanych produktów i usług i istotne nowe produkty Spółki 

Na Datę Prospektu w ofercie Emitenta znajduje się ponad 200 gier na urządzenia mobilne. Emitent 
wydał w toku swojej działalności gry należące do licznych gatunków. Najważniejszą pozycję w portfolio 
Emitenta stanowią symulatory wyścigów samochodowych oraz shootery. 

Strategia Emitenta zakłada dokonywanie zmian handlowych nazw gier, jednakże unikalna nazwa 
projektu (nazwa kodowa) pozostaje bez zmian. 

Poniższa tabela przedstawia najbardziej rozpoznawalne i przynoszące najwyższe dochody tytuły, 
których premiera miała miejsce w okresie od 2015 roku do Daty Prospektu. 
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Tabela 31: Istotne nowe gry wprowadzone do oferty Spółki do Daty Prospektu 
Nazwa Opis Ikony 

Top Speed: 
Drag & Fast 

Racing 

Symulator wyścigów 
typu drag race. Gracz 

może wybierać 
spośród 69 

samochodów. Wśród 
samochodów 

dostępnych w grze 
znaleźć można: AK 
Syrenę Meluzynę R, 
revival legendarnego 

polskiego 
samochodu. Gracz 

ma dostęp do 
licznych modyfikacji 

technicznych 
i wizualnych. 

 
Premiera: lipiec 2015 

roku 
 

Średnia ocena graczy 
na platformie Google 

Play: 4,6/5 

 

Zombie Call: 
Dead Shooter 

FPS 
 

Strzelanka FPS (First 
Person Shooter) 

osadzona w 
powojennym 
krajobrazie 

opanowanym przez 
zombie. Gracz 

realizuje kolejne misje 
w ramach kampanii, 

wybierając swoją broń 
i uwalniając świat od 

plagi zombie. 
 

Premiera: grudzień 
2015 roku 

 
Średnia ocena graczy 
na platformie Google 

Play: 4,2/5 
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Top Bike: 
Racing & Moto 

Drag 
 

Symulator 
motocyklowych 

wyścigów na ćwierć 
mili. Gracz może 
wybierać spośród 

ponad 70 ścigaczy, 
chopperów i quadów. 
Zadaniem gracza jest 

przejęcie 5 dzielnic 
z rąk rządzącymi nimi 

gangów poprzez 
wygrywanie 
wyścigów. 

 
Premiera: styczeń 

2016 roku 
 

Średnia ocena graczy 
na platformie Google 

Play: 4,5/5 

 
Road Racing: 
Traffic Driving 

 

Symulator wyścigów 
w ruchu ulicznym. 
Zręcznościowa gra 

wyścigowa 
wymagająca od 

gracza sprawnego 
poruszania się 

pomiędzy innymi 
samochodami 

w trakcie pościgów 
policyjnych. Gra 

umożliwia 
modyfikowanie 
samochodów. 

 
Premiera: maj 2016 

roku 
 

Średnia ocena graczy 
na platformie Google 

Play: 4,3/5 

 
Moto Rider 

GO: Highway 
Traffic 

 

Symulator 
autostradowych 

wyścigów 
motocyklowych. 
Wykorzystując 

motocykle trzech 
unikalnych klas 
(chopper, cross, 
superbike) gracz 
ściga się w ruchu 

ulicznym w czterech 
dostępnych 

lokalizacjach, 
w jednym z czterech 

trybów wyścigów. 
 

Premiera: listopad 
2016 roku 

 
Średnia ocena graczy 
na platformie Google 

Play: 4,3/5  
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Top Boat: 
Racing 

Simulator 3D 
 

Symulator sportów 
motorowodnych. 
Gracz dostaje do 

dyspozycji ponad 25 
motorówek, 

poduszkowców, 
katamaranów, 

skuterów wodnych 
i wodolotów, którymi 

ściga się w wyścigach 
o Puchar Świata. 

 
Premiera: listopad 

2016 roku 
 

Średnia ocena graczy 
na platformie Google 

Play: 4,5/5 

 
Best Sniper: 

Shooting 
Hunter 3D 

 

Gra snajperska 
osadzona w post-
apokaliptycznym 

świecie opanowanym 
przez Humanosaury – 

kreatury powstałe 
w wyniku 

eksperymentów 
przeprowadzanych na 

prehistorycznych 
gadach.  

 
Premiera: lipiec 2017 

roku 
 

Średnia ocena graczy 
na platformie Google 

Play: 4,5/5 

 
Źródło: Spółka 
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Poniższy wykres przedstawia liczbę pobrań kluczowych gier Emitenta do 31 marca 2018 roku. 

Wykres 2: Liczba pobrań kluczowych gier Emitenta do 31 marca 2018 roku 

Źródło: Spółka 

Poniższy wykres przedstawia liczbę pobrań kluczowej gry Emitenta – Top Speed. Od dnia premiery do 
Dzięki wprowadzonej aktualizacji udało się również zwiększyć średni sierpnia 2017 roku liczba pobrań 
utrzymywała się na stałym, wysokim poziomie przekraczającym 500 tys. pobrań w ujęciu miesięcznym. 
W sierpniu 2017 roku gra Top Speed otrzymała po raz pierwszy nominację do promocji w ramach 
współpracy z Google. Osiągnęła wówczas rekordową liczbę 2.246.333 pobrań w skali miesiąca, co 
oznacza, że liczba pobrań gry w sierpniu ponad czterokrotnie przekraczała średnią liczbę 
dotychczasowych miesięcznych pobrań. Dzięki wprowadzonej aktualizacji udało się również zwiększyć 
średni miesięczny poziom pobrań po zakończeniu promocji. Po zmianach kształtował się on na poziomie 
ponad 800 tys. pobrań. W styczniu 2018 roku TOP Speed otrzymał drugą nominację w ramach 
wprowadzonej aktualizacji osiągając poziom 1.869.991 pobrań. 

Wykres 3: Liczba pobrań gry Top Speed w ujęciu miesięcznym (tys.) 

Źródło: Spółka 
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Poniższa tabela przedstawia wybrane inne gry z oferty Spółki, wraz z krótkim opisem modelu rozgrywki.  

Tabela 32: Wybrane gry z oferty Spółki 
Tytuł Krótki opis 

ZOMBIE: Beyond Terror 
Gra akcji. Gracz wciela się w byłego komandosa i walczy z zombie, ratując świat 
przed zagładą. 

Need for Racing: New 
Speed Car 

Symulator wyścigów samochodowych, pozwalający ścigać się 15 różnymi 
samochodami w 10 trybach rozgrywki. 

High Speed Race: 
Racing Need 

 

Wyścigi samochodowe odbywające się na ulicach Tokio. Gracz dostaje do 
dyspozycji 10 samochodów, które może modyfikować według swoich potrzeb. 

Pool Billiards Pro 8 Ball 
Game 

Symulator gry w bilard, realistycznie replikujący fizykę gry. Możliwość rozgrywki 
w trybie multiplayer. 

Speed Cars: Real Racer 
Need 3D 

Realistyczna symulacja wyścigów samochodowych. 

Traffic Xtreme 
Symulator wyścigów ulicznych. Gracz wciela się w kierowcę, który przemierza 
kilometry autostrady w USA, po to by wspiąć się na szczyt światowych rankingów.  

Traffic: Illegal Road 
Racing 5 

Symulator wyścigów w korkach ulicznych. Gracz uczestniczy w emocjonujących 
pościgach policyjnych. 

Soccer World 17: 
Football Cup 

Symulator piłki nożnej. Gracz ma do pokonania 120 wyzwań i może uczestniczyć 
w 13 turniejach. Grafika gry jest utrzymana w komiksowym stylu. 

Combat Trigger: Modern 
Dead 3D 

Gracz wciela się w rolę żołnierza, który walczy o przetrwanie w post-
apokaliptycznym świecie. 

Dead Invaders: FPS War 
Shooter 

Osadzona w futurystycznym świecie strzelanka pierwszoosobowa. Gracz walczy 
z najeźdźcami z kosmosu, aby zostać bohaterem i ocalić świat. 

Pool: 8 Ball Billiards 
Snooker 

Symulator bilardu. W trybie jednoosobowym gra oferuje ponad 220 różnorodnych 
wyzwań. W trybie multiplayer gracz ma możliwość konkurowania z innymi graczami 
w czasie rzeczywistym. 

Dead Earth: Sci-fi FPS 
Shooter 

W świecie opanowanym przez maszyny, gracz toczy nieustającą walkę 
o wyzwolenie ludzkości. 

Real Need for Racing 
Speed Car 

Symulator wyścigów samochodowych, pozwalający ścigać się autami czterech 
różnych klas, na czterech torach, w pięciu trybach rozgrywki. 

Soccer Mobile League 16 
Symulator piłki nożnej. Gracz może uczestniczyć w klasycznych turniejach 
reprezentując najsilniejsze kluby piłkarskie. 

American Football 2017 Symulator rzutów wolnych footballu amerykańskiego.  

Drag Rivals 3D 

Symulator wyścigów ‘drag racing’ osadzony w post-apokaliptycznym świecie. Gracz 
ma możliwość zmierzyć się z przeciwnikami zasiadając za kierownicę 
niezniszczalnych pojazdów. 

Boat Racing 3D Symulator wyścigów łodzi motorowych, skuterów wodnych i katamaranów. 

Idle Racing GO 

Pierwsza gra z gatunku idle racing w portfolio Emitenta. Menadżer wyścigów 
pozwalający min. rozwijać zespół, tuningować samochód i zbierać karty 
kolekcjonerskie. 

Źródło: Spółka 

7. Rynki geograficzne, na których Emitent prowadzi działalność 

Z uwagi na międzynarodowy zasięg kluczowych dystrybutorów produktów Emitenta, produkowane gry 
pobierane są regularnie w 260 krajach. Najważniejszym rynkiem są Stany Zjednoczone – w 2016 roku 
ponad 7,7 mln pobrań, a w 2017 roku ponad 4,5 mln pobrań, co przekładało się na odpowiednio 46,29% 
i 38,27% przychodów.  
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Łączna liczba pobrań gier Emitenta w 2015 roku wynosiła 49 mln, w 2016 roku – 95 mln, w 2017 roku 
– 98,8 mln, natomiast w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku – 21,8 mln. 

Poniższa tabela prezentuje rynki, na których pobrania wygenerowały najwyższą wartość przychodów 
w 2016 roku. 

Tabela 33: Kluczowe rynki zbytu Emitenta w roku 2016 

Rynek Liczba pobrań Udział w przychodach ogółem 

Stany Zjednoczone 7 737 004 46,29% 

Wielka Brytania 1 448 567 3,18% 

Rosja 5 413 133 2,39% 

Niemcy 1 040 272 2,23% 

Australia 292 148 2,03% 

Francja 1 263 643 1,92% 

Brazylia 9 422 362 1,59% 

Kanada 368 378 1,50% 

Indonezja 4 601 103 1,26% 

Indie 9 339 884 1,25% 
Źródło: Spółka 

Na wskazanych w tabeli rynkach Emitent wygenerował ponad 63% przychodów w pełnym 2016 roku, 
przy czym tylko same Stany Zjednoczone odpowiadały za ponad 46%. 

Poniższa tabela prezentuje rynki, na których pobrania wygenerowały najwyższą wartość przychodów 
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku. 

Tabela 34: Kluczowe rynki zbytu Emitenta w roku 2017 

Rynek Liczba pobrań Udział w przychodach ogółem 

Stany Zjednoczone 4 594 022 38,27% 

Wielka Brytania 541 942 3,39% 

Rosja 4 243 513 5,13% 

Niemcy 790 822 3,93% 

Australia 182 587 2,21% 

Francja 801 632 2,97% 

Brazylia 9 173 855 2,89% 

Kanada 240 402 2,09% 

Indonezja 3 889 204 2,29% 

Indie 14 976 080 1,86% 
Źródło: Spółka 

Na wskazanych w tabeli rynkach Emitent wygenerował prawie 65% przychodów w 2017 roku, przy czym 
tylko same Stany Zjednoczone odpowiadały za ponad 38%. 

Poniższa tabela prezentuje rynki, na których pobrania wygenerowały najwyższą wartość przychodów w 
okresie od dnia 1 stycznia do 31 marca 2018 roku. 

Tabela 35: Kluczowe rynki zbytu Emitenta w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku 

Rynek Liczba pobrań 
Udział w przychodach 

ogółem 
Stany Zjednoczone 963 914  39,32% 

Rosja 933 039  5,32% 

Niemcy 168 664  5,30% 
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Francja 173 802  3,45% 

Wielka Brytania 112 932  3,27% 

Brazylia 1 811 699  3,10% 

Japonia 60 160  2,96% 

Indonezja 1 149 737  2,54% 

Indie 4 523 893  2,20% 

Kanada 56 760  2,14% 

Źródło: App Annie 

Na informacje podane w niniejszym punkcie, tj. rynki geograficzne, na których Emitent prowadzi 
działalność nie miały wpływu czynniki nadzwyczajne. 

8. Opis konkurencji 

Z perspektywy Emitenta, jedną z kluczowych cech globalnego rynku rozrywki elektronicznej jest wysokie 
zróżnicowanie dostępnych produktów, które stanowi najważniejszy czynnik ograniczający bezpośrednią 
konkurencję pomiędzy producentami gier. Ze względu na nieograniczoną podaż (dostawcy są w stanie 
dostarczyć klientom dowolną liczbę kopii) oraz rosnącą popularność sprzedaży gier poprzez platformy 
cyfrowe, zapewniające konsumentom swobodny dostęp do produktów, zróżnicowana oferta gier 
decyduje o konkurencyjności rynku. Siła oddziaływania tego czynnika na warunki rynkowe jest tak 
znaczna, że, w ocenie Emitenta, rynek gier mobilnych jest jedynie w niewielkim stopniu rynkiem 
konkurencyjnym. Gry oferowane przez producentów są zróżnicowane pod względem prezentowanej 
tematyki i modelu rozgrywki, a co za tym idzie, każda gra skierowana jest do innego, specyficznego 
kręgu odbiorców. W efekcie producent może znaleźć na rynku swoją niszę, pod warunkiem, że zdoła 
wytworzyć grę nowatorską lub taką, która zaciekawi potencjalnego gracza.  

Niezależnie od opisanej powyżej sytuacji na rynku rozrywki elektronicznej, Emitent identyfikuje jako 
swych konkurentów podmioty produkujące gry o zbliżonej tematyce i skierowane do podobnych grup 
nabywców, co gry oferowane przez Emitenta.  

Konkurencja na rynku rozrywki elektronicznej występuje, choć tylko w nielicznych przypadkach objawia 
się w sposób bezpośredni. Producenci działający na rynku gier powinni liczyć się z konkurentami 
z całego świata. Zdaniem Emitenta, konkurencją dla danego tytułu nie są co do zasady gry mające 
premierę w podobnym czasie. Dla każdego dobrego jakościowo, oryginalnego tytułu można znaleźć 
miejsce na rynku, a tytuł ten może zdobyć uznanie i zainteresowanie graczy. 

W poniższych tabelach przedstawiono kolejno krajowych i zagranicznych konkurentów Emitenta. 

Główni krajowi konkurenci Emitenta 

Tabela 36: Główni krajowi konkurencji Emitenta 

Nazwa podmiotu Produkty Dodatkowe informacje 

11 bit 
studios S.A. 
– Warszawa 

 

Gry komputerowe, 
konsolowe i mobilne; 

gry takie jak: This 
War of Mine oraz 

seria gier Anomaly 
 

11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, zajmuje się produkcją, 
wydawaniem i dystrybucją gier komputerowych. Jest 
deweloperem multiplatformowych gier sprzedawanych na całym 
świecie. Akcje 11 bit studios S.A. notowane są w na GPW. 

Spółka ta prowadzi elektroniczną platformę dystrybucji Games 
Republic.  

11 bit studios S.A. specjalizuje się w produkcji gier niezależnych 
(independent games). Do najbardziej rozpoznawalnych należą 
This War of Mine oraz seria Anomaly, będące grami 
strategicznymi czasu rzeczywistego. 

Vivid Games 
S.A.  

– Bydgoszcz 

Gry komputerowe 
oraz mobilne; gry 

takie jak: Real 

Vivid Games S.A. to polski producent gier z siedzibą w 
Bydgoszczy. Zatrudnia aktualnie około 90 osób.  
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Boxing, Godfire: Rise 
of Prometheus 

Vivid Games S.A. koncentruje swoją działalność na produkcji gier 
mobilnych wysokiej jakości. Najbardziej rozpoznawalny tytuł 
spółki, Real Boxing, jest dostępny również na urządzenia 
stacjonarne. Większość gier Vivid Games S.A. jest 
dystrybuowana w modelu F2P.  

CD Projekt S.A.  
– Warszawa 

Gry komputerowe i 
konsolowe; 

przykład gry – 
Wiedźmin 

CD Projekt S.A. (wcześniej CD Projekt RED S.A.) to spółka 
holdingowa, notowana na GPW, zajmująca się produkcją gier, 
powiązana ze spółką zajmującą się cyfrową dystrybucją gier 
przez Internet na całym świecie (GOG Ltd.), prowadzącą 
elektroniczną platformę dystrybucji oferującą ponad 1.000 gier. 

CD Projekt RED Studio to działające od 2002 roku studio 
deweloperskie, zajmujące się tworzeniem gier video. Twórca serii 
gier o Wiedźminie, której trzy części sprzedały się w liczbie 
przekraczającej 16 mln egzemplarzy. Zatrudnia ponad 250 osób. 

Bloober Team 
S.A. 

– Kraków  

Gry komputerowe i 
konsolowe takie jak: 

Layers of Fear, 
Basement Crawl, 
BRAWL, A-Men 

Bloober Team S.A. to polski producent gier komputerowych 
notowany na NewConnect. Na początku spółka koncentrowała 
się na tworzeniu gier na platformy takie jak Nintendo DS oraz Wii, 
obecnie specjalizuje się w produkcji gier również na komputery 
osobiste, PlayStation 4, Xbox One, Nvidia Shield czy też 
PlayStation Vita. 

Bloober Team S.A. jest dotowany ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które współfinansowało grę 
Music Master Chopin. 

Jujubee S.A.  
– Katowice 

Gry komputerowe, 
konsolowe oraz 

mobilne takie jak: 
Take off – the flight 

symulator, 
Realpolitiks, Kursk, 

Suspect in sight! 

Jujubee S.A. to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem 
gier wideo. Spółka została założona w 2012 roku w Katowicach 
przez byłych pracowników studiów CD Projekt RED, Traveller’s 
Tales oraz Infinite Dreams – Arkadiusza Ducha, Michała Stępnia 
i Igora Zielińskiego. Celem firmy jest tworzenie niesamowicie 
grywalnych i doskonale wyglądających gier na wszystkie istotne 
platformy sprzętowe, takie jak iOS (iPhone, iPod, iPad), Android, 
Mac, PC i konsole. Jujubee jest spółką notowaną na rynku 
NewConnect. 

The Farm 51 
Group S.A.  

– Gliwice 

Gry komputerowe, 
wśród których 

najnowsze projekty 
to: Get Even, World 

War 3 i Chernobyl VR 
Project 

Spółka została założona w 2005 roku przez trzy osoby ściśle 
związane z branżą gier: Kamila Bilczyńskiego, Roberta Siejkę 
oraz Wojciecha Pazdura. Dziś zatrudnia ponad 80 osób. Od 2012 
roku. jest spółką notowaną na rynku NewConnect, co umożliwiło 
jej dalszy rozwój. 

Spółka ukończyła wiele projektów – tworzyła bądź 
współpracowała przy ponad 10 tytułach gier i aplikacji VR. Spółka 
jest licencjonowanym developerem na platformy Microsoft, Sony 
oraz Apple iOS.  

Qubic Games 
S.A.  

– Warszawa 

Gry mobilne i 
konsolowe takie jak: 

Robonauts, Mad 
Carnage, Air Race 
Speed, Shadow, 
Adopt My Game 

Qubic Games S.A. jest studiem developerskim posiadającym 
ponad 12 – letnie doświadczenie w tworzeniu gier na urządzenia 
mobilne oraz konsole przenośne i stacjonarne. W 2016 roku. 
Qubic Games przekształciła się w spółkę akcyjną i rozpoczęła 
procedurę wejścia na NewConnect. Obecnie zespół liczy 29 osób. 

Do roku 2012 Spółka specjalizowała się w produkcji gier na 
konsole Nintendo. W latach 2012-14 firma zrealizowała wspólnie 
z Politechniką Warszawską i przy wsparciu NCBiR projekt silnika 
C-Way (budżet projektu 2 miliony złotych). Od roku 2014 firma 
rozszerzyła działalność o produkcję gier na platformy 
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Źródło: Spółka 

Jak wynika z powyższej tabeli, do najbardziej liczących się krajowych konkurentów Emitenta należy 
siedem spółek: 11 bit studios S.A., Vivid Games S.A., CD Projekt S.A., Bloober Team S.A., Jujubee 
S.A., The Farm 51 Group S.A., Qubic Games S.A. oraz Cherrypick Games. Konkurencja wobec 
Emitenta wynika głównie z produkcji gier na urządzenia mobile oraz o podobnych budżetach, 
co Emitent. 

Główni zagraniczni konkurenci Emitenta 

Tabela 37: Głowni zagraniczni konkurencji Emitenta 

iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita oraz komputery PC/Mac (w tym 
platformę Steam oraz gry HTML5). 

Cherrypick 
Games  

– Warszawa 
 

Gry mobilne: 
Touchdown Hero, 

Must Deliver, Double 
Juggle, Auctioneer, 

Kosmo, Sports Hero, 
My Hospital 

Cherrypick Games to Spółka z siedzibą w Warszawie, założona 
w 2014 roku przez zespół weteranów z branży gier. Spółka 
prowadzi działalność na całym świecie, a odbiorcami ich 
produktów są gracze z ponad 200 krajów. Producent planuje w 
najbliższym czasie dalszą ekspansję, m.in.. na rynku południowo-
wschodniej Azji oraz stworzenie biura w Singapurze.  

Obecnie w portfolio Spółki znajduje się 16 gier, które 
wygenerowały ponad 12 milionów pobrań. 

Nazwa podmiotu Produkty Dodatkowe informacje 

Rovio 
Entertainment 

Limited –
Finlandia 

Gry na urządzenia mobilne, np.: 
Angry Birds 

Rovio Entertainment Limited to istniejący od 2003 
roku producent gier mobilnych. Od ukazania się w 
2009 roku pierwszej odsłony Angry Birds, spółka 
koncentruje się na rozwijaniu tej serii gier. 

Glu Mobile Inc. – 
Stany 

Zjednoczone 

Gry na urządzenia mobilne, np.: 
Racing Rivals, Cooking Dash 2016 

Glu Mobile Inc. to notowany na giełdzie NASDAQ 
producent gier na smartfony i tablety. Poza 
produkcją gier bazujących na autorskich pomysłach 
Glu Mobile Inc. tworzy również tytuły oparte na 
licencjach, takie jak Robocop: The Official Game czy 
Kim Kardashian: Hollywood. 

Gameloft SA – 
Francja  

Gry komputerowe, konsolowe oraz 
na urządzenia mobilne, np.: 

Zombie Anarchy, Gangstar New 
Orleans, Asphalt Extreme, Blacklist 

Conspiracy 

Francuski producent i wydawca gier z siedzibą w 
Paryżu. Gameloft SA jest notowana na Paryskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych i ma sieć 
dystrybucyjną w ponad 80 krajach. 

Gameloft SA została założona przez braci Guillemot 
w 1999 roku i zajmuje się tworzeniem gier na 
telefony komórkowe z oprogramowaniem Java, 
BREW, Symbian OS, jak również platformy N-Gage. 
Firma w trakcie działalności rozwinęła swój 
asortyment i obecnie tworzy gry na platformy 
Nintendo DS, PlayStation Portable, Wii, Xbox oraz 
wiele innych platform, w tym iPod, iPhone OS, 
Android, BlackBerry i Windows. 

Firma zatrudnia ponad 300 osób. 

Electronic Arts 
Inc. (EA Games) 

– Stany 
Zjednoczone 

Gry komputerowe, konsolowe oraz 
na urządzenia mobilne, np.: 

Battlefield 1, Titanfall 2, Fifa 17, 
Fifa Mobile, UFC Mobile, Need for 

speed, Sims 4, SimCity Build it 

Amerykański producent oraz wydawca gier 
komputerowych i wideo. Firma została założona 
przez Tripa Hawkinsa w 1982. W pierwszej połowie 
2011 roku firma EA była pierwszym co do wielkości 
wydawcą gier na zachodnich rynkach, z roczną 
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Źródło: Spółka 

Największymi zagranicznymi konkurentami, z którymi Emitent konkuruje bezpośrednio, są podmioty 
wskazane w powyższej tabeli. Zarząd Emitenta wskazuje, iż przedstawieni konkurenci charakteryzują 
się globalnym zasięgiem oraz dużymi zdolnościami produkcyjnymi. 

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż ze względu na globalny sposób dystrybucji, rynek gier wykazuje 
się międzynarodową specyfiką. Tym samym, nie powinno się różnicować wpływu konkurentów 
lokalnych i zagranicznych. Zdaniem Emitenta, jedynie wąskie grono użytkowników gier przywiązuje 
wagę do uwarunkowań lokalnych (m.in. języka gry) i w bardzo niskim stopniu decyzja o wyborze gry 
jest związana z tymi uwarunkowaniami. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż ze względu na globalny 
charakter rynku gier, przedstawione wcześniej podmioty konkurencyjne wobec Spółki stanowią jedynie 
część konkurentów i nie wyczerpują pełnego katalogu podmiotów konkurencyjnych, które 
są producentami podobnych gier lub też posiadają odpowiednie zasoby do ich produkcji w przyszłości. 

9. Główni dostawcy Spółki 

Kluczowymi dostawcami Emitenta są spółki dostarczające modele 3D, usługi reklamowe oraz usługi 
wynajmu powierzchni.  

Poniższa tabela prezentuje kluczowych dostawców Emitenta w 2016 roku. 

Tabela 38: Kluczowi dostawcy Emitenta w 2016 roku 

Nazwa kontrahenta Waluta 
Kwota w 

oryginalnej 
walucie 

Kwota PLN Rodzaj produktów lub usług 

SOGRAF Sp. z o.o. PLN 1 725 136,50 1 725 136,50 Modele 3D, Licencje 

Sky Tower S.A. PLN 1 021 190,53 1 021 190,53 Wynajem powierzchni biurowych 

Źródło: Spółka 

Poniższa tabela prezentuje kluczowych dostawców Emitenta w 2017 roku. 

sprzedażą sięgającą 4 miliardów dolarów. Jest też 
właścicielem platformy dystrybucji cyfrowej Origin. 

EA działa pod kilkoma markami, m.in. EA Games, 
EA Sports, EA Sports Big, EA Mobile. Firma 
zatrudnia ponad 8300 osób. 

Supercell Oy – 
Finlandia 

Gry mobilne, np.: Zombies Online, 
Pets vs Orcs, Battle Buddies, Hay 
Day, Clash of Clans, Boom Beach, 

Spooky Pop, Smash Land 

Fińskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją 
gier mobilnych. Jego siedziba znajduje się 
w Helsinkach. Firma powstała w 2010 roku. W 2015 
roku pracowało w niej 180 osób. 

W 2012 roku przyznano mu tytuł najlepszego 
nordyckiego start-upu. W 2011 roku amerykańskie 
przedsiębiorstwo Accel Partners zainwestowało 
w Supercell 12 milionów dolarów. W 2013 roku 
japońska firma GungHo Online Entertainment 
wykupiła 51% udziałów Supercell Oy za 1,5 miliarda 
dolarów. Firma zatrudnia 180 osób. 

Zynga Inc. – 
Stany 

Zjednoczone 

Gry przeglądarkowe, np. gry – 
filmy: CityVille, FarmVille, Zynga 

Poker, FrontierVille 

Amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się 
produkcją gier przeglądarkowych z siedzibą w San 
Francisco, w stanie Kalifornia. Przedsiębiorstwo 
rozwija zarówno samodzielne gry przeglądarkowe, 
jak i dla portali społecznościowych takich jak 
Facebook czy Myspace. 

W 2013 roku Zynga miała ponad 250 milionów 
aktywnych użytkowników. W 2015 roku zatrudniała 
1669 osób. 
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Tabela 39: Kluczowi dostawcy Emitenta w 2017 roku 

Nazwa kontrahenta Waluta 
Kwota w 

oryginalnej 
walucie 

Kwota PLN 
Rodzaj produktów lub 

usług 

SOGRAF Sp. z.o.o. PLN 2 992 159,50 2 992 159,50 Modele 3D 

Sky Tower S.A. PLN 1 285 152,50 1 285 152,50 
Wynajem powierzchni 

biurowych 

Źródło: Spółka 

Poniższa tabela prezentuje kluczowych dostawców Emitenta w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku. 

Tabela 40: Kluczowi dostawcy Emitenta w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku 

Nazwa kontrahenta Waluta 
Kwota w 

oryginalnej 
walucie 

Kwota PLN 
Rodzaj produktów lub 

usług 

SOGRAF Sp. z.o.o. PLN 719 611,50 719 611,50 Modele 3D 

Sky Tower S.A. PLN 342 554,84 342 554,84 
Wynajem powierzchni 

biurowych 

T &T Consulting Sp. z o.o. PLN 228 780,00 228 780,00 usługi doradcze 

Źródło: Spółka 

10. Główne platformy dystrybucyjne produktów Spółki 

Tabela 41: Główne platformy dystrybucyjne Spółki 

Spółka 
prowadząca 

platformę 

Nazwa 
platformy 

Opis platformy 

Udział w 
liczbie 
pobrań 
ogółem 

(2016 roku) 

Udział w 
liczbie 
pobrań 
ogółem 

(2017 roku) 

Udział w 
liczbie 
pobrań 

ogółem (1Q 
2018) 

Google Inc. 
Google 

Play 

Platforma służąca do sprzedaży aplikacji 
przeznaczonych na urządzenia z 
systemem operacyjnym Android, m.in. 
smartfony i tablety. Gra przed publikacją 
przechodzi proces weryfikacji pod kątem 
niedozwolonych treści, a następnie 
lokowana jest w odpowiednim dziale 
Google Play. Aplikacje na koncie Emitenta 
w większości przypadków są darmowe, 
przychody zaś generowane są z 
wyświetlanych w nich reklam oraz 
mikropłatności (gracze kupują w grze 
przedmioty, zdolności, punkty 
doświadczenia itd.).  

68,2% 80,8% 82,2% 

Apple Inc. App Store 

Platforma służąca do sprzedaży aplikacji 
przeznaczonych na urządzenia z 
systemem operacyjnym iOS, m.in. 
smartfony i tablety. Gra przed publikacją 
przechodzi proces weryfikacji. Aplikacje 
publikowane na stronach App Store przez 
Emitenta w większości przypadków są 
darmowe, przychody zaś generowane są z 
wyświetlanych w nich reklam oraz 
mikropłatności (gracze kupują w grze 
przedmioty, zdolności, punkty 
doświadczenia itd.).  

4,8% 2,3% 2,0% 

Microsoft 
Corporation 

Windows 
Phone 
Store 

Platforma służąca do sprzedaży aplikacji 
przeznaczonych na urządzenia z 
systemem operacyjnym Windows, m.in. 
smartfony i tablety. Gra przed publikacją 
przechodzi proces weryfikacji. Aplikacje 
publikowane na stronach Windows Phone 
Store przez Emitenta w większości 
przypadków są darmowe, przychody zaś 
generowane są z wyświetlanych w nich 
reklam oraz mikropłatności (gracze kupują 
w grze przedmioty, zdolności, punkty 
doświadczenia itd.). 

19,8% 10,4% 9,2% 
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BlackBerry 
Limited 

BlackBerry 
World 

Platforma służąca do sprzedaży aplikacji 
przeznaczonych na urządzenia z 
systemem operacyjnym BlackBerry OS, 
m.in. smartfony i tablety. Gra przed 
publikacją przechodzi proces weryfikacji. 
Aplikacje publikowane na stronach 
BlackBerry World przez Emitenta 
w większości przypadków są darmowe, 
przychody zaś generowane są z 
wyświetlanych w nich reklam oraz 
mikropłatności (gracze kupują w grze 
przedmioty, zdolności, punkty 
doświadczenia itd.). 

6,3% 4,0% 3,2% 

Źródło: Spółka 

Poniższy wykres przestawia udział w liczbie pobrań gier Emitenta według platform dystrybucyjnych 
w 2016 roku. 

Wykres 4: Udział w liczbie pobrań gier Emitenta według platform dystrybucyjnych w 2016 roku 

Źródło: Spółka 

Pozostałe platformy odpowiadały za niecały 1% liczby pobrań w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2016 roku, stąd ich znaczenie jest marginalne dla działalności operacyjnej Emitenta. 

Poniższy wykres przestawia udział w liczbie pobrań gier Emitenta według platform dystrybucyjnych 
w 2017 roku. 

Wykres 5: Udział w liczbie pobrań gier Emitenta według platform dystrybucyjnych w 2017 roku 

Źródło: Spółka 

Pozostałe platformy odpowiadały za 2,5% liczby pobrań w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 
roku, stąd ich znaczenie jest marginalne dla działalności operacyjnej Emitenta. 

Google Play App Store Windows Phone Store Blackberry World

Google Inc. Apple Inc. Microsoft Corporation BlackBerry Limited Pozostałe
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11. Informacje o uzależnieniu Spółki 

Emitent nie jest uzależniony od patentów lub licencji, umów finansowych albo od nowych procesów 
produkcyjnych w stopniu istotnym z punktu widzenia działalności lub rentowności Emitenta. Emitent nie 
jest uzależniony od żadnych umów handlowych lub przemysłowych, z wyjątkiem uzależnienia od umów 
z kluczowymi dystrybutorami, między innymi Google Inc., Microsoft Corporation, Apple oraz BlackBerry, 
którzy są jednocześnie jednymi z największych dystrybutorów gier i aplikacji na świecie, za 
pośrednictwem prowadzonych przez nich cyfrowych platform dystrybucyjnych. 

Emitent nabywa prawa do licencji na wykorzystywanie silników programistycznych od dużych 
międzynarodowych producentów. Transakcje przeprowadzane są za pośrednictwem stron 
internetowych producentów, poprzez które deweloperzy mogą kupić licencje do używania silnika 
bezterminowo, wydzierżawić licencje na silnik terminowo, nabyć licencje powiązane tylko z procentem 
przychodów z zysku z gry oraz kupić dodatki do silnika czy materiały graficzne. Na potrzeby swojej 
działalności Emitent z reguły wybiera zakup licencji na silnik Unity 3D, wykupując okresowo subskrypcje 
z dostępem do tej technologii. Rynki elementów programistycznych wykorzystywanych w produkcji gier, 
pochodzących od zewnętrznych dostawców, są wysoce konkurencyjne, a każdy typ elementu jest 
oferowany przez wielu producentów. W efekcie, w ocenie Emitenta, korzystanie z tego rodzaju 
elementów nie stanowi o uzależnieniu od dostawców, ani też nie rodzi ryzyka powstania takiego 
uzależnienia w dalszej działalności Emitenta. 

Prawa własności intelektualnej istotne dla działalności Emitenta zostały opisane w punkcie Własność 
intelektualna poniżej.  

12. Zmienność przychodów Spółki 

Kształtowanie się poziomu przychodów Emitenta ze sprzedaży w poszczególnych kwartałach roku 
obrotowego nie jest bezpośrednio uzależnione od sezonowości, a Spółka w ciągu całego roku 
obrotowego zachowuje zdolność do regulowania zobowiązań. 

Wzmożony popyt na produkty Emitenta obserwowalny jest w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Nie jest 
to jednak znaczny wzrost i zazwyczaj wynosi około kilkunastu procent. 

Poza wyżej opisywaną sytuacją, zmienność przychodów spółki nie jest powiązana z sezonowością, 
wielkość przychodów jest relatywnie stała, wszelkie wahania mogą wynikać z określonych zachowań 
użytkowników gier. 

13. Prace badawcze i rozwojowe 

W toku realizacji poszczególnych projektów Spółka kreuje innowacyjne koncepcje i wdraża 
je w produkowanych grach. Spółka cały czas prowadzi działania w dziedzinie badań i rozwoju, które 
dotyczą zwłaszcza opracowywania nowych systemów mechanik monetyzacyjnych. Skutkuje 
to osiąganiem odpowiedniego poziomu ściągalności i monetyzacji gier Emitenta. W 2016 roku Spółka 
zakończyła prace nad pięcioma projektami B+R w tym zakresie (premiery pięciu nowych gier). 
Opracowanie nowej gry stanowi autorskie rozwiązanie Spółki, obejmujące między innymi stworzenie 
koncepcji oraz zaprojektowania gry. Ponoszone przez Spółkę nakłady na koszty prac rozwojowych 
dotyczące wytwarzanych gier do momentu ich zakończenia ujmowane są w bilansie Spółki jako 
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. W momencie zakończenia danego projektu, poniesione 
wydatki na produkcję gry zaliczane są do pozycji „wartości niematerialnych i prawnych”. W 2016 roku 
nakłady na prace rozwojowe w budowie wyniosły około 4 mln PLN. W 2017 roku Spółka wydała 7 gier 
a nakłady na prace rozwojowe w budowie wyniosły około 6 mln PLN. W okresie od 1 stycznia 2018 roku 
do Daty Prospektu Spółka wydała 2 gry a nakłady na prace rozwojowe w budowie wyniosły około 1.9 
mln PLN. 

Emitent prowadził również badania ukierunkowane na predykcję zachowań użytkowników. Spółka 
zamierza intensyfikować ten obszar działalności, czego oczekiwanym rezultatem będzie możliwość 
dostosowywania rozgrywek do przewidywanych oczekiwań graczy. 

14. Istotne umowy 

Poniżej opisano istotne umowy zawarte przez Emitenta w okresie dwóch lat poprzedzających Datę 
Prospektu, a także umowy zawarte w okresie wcześniejszym, jeżeli takie umowy dotyczą istotnych praw 
lub obowiązków Spółki na Datę Prospektu. 
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Za istotne zostały uznane: (i) umowy zawierane w normalnym toku działalności Spółki o wartości 
przekraczającej 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów 
obrotowych, wynikających z rocznego sprawozdania finansowego, (ii) istotne umowy zawierane 
w normalnym toku działalności Spółki, które nie spełniają kryterium finansowego wskazanego w pkt (i) 
powyżej, jednakże kwalifikowane przez Emitenta jako istotne ze względu na ich znaczący wpływ 
na kluczowe dla Spółki obszary działalności, oraz (iii) istotne umowy zawierane poza normalnym tokiem 
działalności Spółki. 

Umowy zawarte poza normalnym tokiem działalności zostały uznane za istotne ze względu na: (i) ich 
wartość stanowiącą co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich 
czterech kwartałów obrotowych, wynikających z rocznego sprawozdania finansowego lub (ii) ich 
znaczący wpływ na kluczowe dla Spółki obszary działalności lub na ich finansowanie. 

Spółka nie jest uzależniona od żadnej umowy przemysłowej, handlowej czy finansowej. 

Umowy finansowe 

Spółka nie zawierała umów dotyczących finansowania jej działalności. 

Umowy inwestycyjne 

Emitent poza tokiem normalnej działalności zawiera z podmiotami trzecimi umowy inwestycyjne, których 
przedmiotem jest przystąpienie do Emitenta nowego wspólnika (akcjonariusza) lub inwestycja 
w działalność prowadzoną przez inne spółki. 

Umowa inwestycyjna z dnia 31 lipca 2014 roku, zawarta pomiędzy poprzednikiem prawnym 
Emitenta – spółką T-Bull Sp. z o.o., Panem Damianem Fijałkowskim, Panem Grzegorzem 
Zwolińskim, Integrated Thinking L.L.C., Leonidas Capital S.A., Firepoltron Limited, Panem 
Mariuszem Muszyńskim oraz Panem Krzysztofem Cicheckim („Umowa Inwestycyjna 1”) 

W dniu 31 lipca 2014 roku poprzednik prawny Emitenta, spółka T-Bull spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zawarła umowę inwestycyjną z Panem Damianem 
Fijałkowskim, Panem Grzegorzem Zwolińskim, spółką Integrated Thinking L.L.C., spółka Leonidas 
Capital S.A., spółką Firepoltron Limited, Panem Mariuszem Muszyńskim oraz Panem Krzysztofem 
Cicheckim, na mocy której strony Umowy Inwestycyjnej 1 zobowiązały się doprowadzić do zmiany formy 
organizacyjno-prawnej spółki T-Bull spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Łącznie ze zmianą formy organizacyjno-prawnej, strony 
zobowiązały się przeprowadzić podwyższenie kapitału zakładowego spółki T-Bull spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością i utworzyć nowe udziały, które zostały przeznaczone do objęcia przez strony 
Umowy Inwestycyjnej 1 proporcjonalnie do posiadanych przez nie udziałów w dniu podjęcia uchwały 
o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W Umowie Inwestycyjnej 
1 strony zobowiązały się również do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta 
poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C, które zostały zaoferowane wyłącznie Panu 
Damianowi Fijałkowskiemu, Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu oraz Panu Piotrowi Maziarzowi oraz 
emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru przysługującego 
dotychczasowym akcjonariuszom Emitenta i zaoferowanie ich w drodze subskrypcji prywatnej do nie 
mniej niż 5 i nie więcej niż 149 inwestorów innych niż strony Umowy Inwestycyjnej 1. Na podstawie 
Umowy Inwestycyjnej 1 Strony zobowiązały się do podjęcia uchwały o dematerializacji i wprowadzeniu 
akcji serii B, C oraz D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. 

Na dzień zawarcia Umowy Inwestycyjnej 1, strony Umowy Inwestycyjnej 1 posiadały następujący udział 
w kapitale zakładowym spółki T-Bull spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: (i) Pan Damian 
Fijałkowski posiadał 15 (piętnaście) udziałów w kapitale zakładowym spółki, stanowiących 16,67% 
kapitału zakładowego spółki, (ii) Pan Grzegorz Zwoliński posiadał 15 (piętnaście) udziałów w kapitale 
zakładowym spółki, stanowiących 16,67% kapitału zakładowego spółki, (iii) spółka Integrateg Thinking 
L.L.C. posiadała 20 (dwadzieścia) udziałów w kapitale zakładowym spółki, stanowiących 22,22% 
kapitału zakładowego spółki, (iv) spółka Leonidas Capital S.A. posiadała 20 (dwadzieścia) udziałów 
w kapitale zakładowym spółki, stanowiących 22,22% kapitału zakładowego spółki, (v) spółka Firepolton 
Limited posiadała 10 (dziesięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki, stanowiących 11,11% kapitału 
zakładowego spółki, (vi) Pan Mariusz Muszyński posiadał 5 (pięć) udziałów w kapitale zakładowym 
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spółki, stanowiących 5,56% kapitału zakładowego spółki, oraz (vii) Pan Krzysztof Cichecki posiadał 
5 (pięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki, stanowiących 5,56% kapitału zakładowego spółki. 

W związku z zawarciem Umowy Inwestycyjnej 1, strony Umowy Inwestycyjnej 1 (w tym akcjonariusze 
Spółki) zobowiązały się między innymi do: (i) podjęcia i wykonania wszelkich czynności faktycznych 
i prawnych niezbędnych i wymaganych przez prawo do realizacji przekształcenia spółki T-Bull spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na warunkach opisanych w Umowie Inwestycyjnej 
oraz emisji akcji serii C oraz D, (ii) wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii B, akcji 
serii C oraz akcji serii D spółki akcyjnej powstałej po przekształceniu spółki T-Bull spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, (iii) uczestnictwa, do czasu wprowadzenia akcji spółki akcyjnej powstałej po 
przekształceniu spółki T-Bull spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect, we wszystkich zgromadzeniach wspólników lub akcjonariuszy 
spółki, oraz (iv) głosowania „za” podjęciem uchwał w celu dokonania czynności opisanych w Umowie 
Inwestycyjnej 1.  

W dniu 23 września 2015 roku został zawarty aneks do Umowy Inwestycyjnej 1, na mocy którego 
usunięto postanowienie Umowy Inwestycyjnej, zgodnie z którym Zarząd Spółki był zobowiązany 
do zawarcia z Leonidas Capital S.A. umowy doradczej. 

W dniu 26 marca 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki T-Bull spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 260 § 1 KSH oraz art. 259 KSH podjęło 
uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 9.000,00 PLN (dziewięć tysięcy złotych) do 
kwoty 100.800,00 PLN (sto tysięcy osiemset złotych), tj. o kwotę 91.800,00 PLN (dziewięćdziesiąt jeden 
tysięcy osiemset złotych) poprzez ustanowienie 918 (dziewięćset osiemnaście) nowych udziałów 
o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każdy udział. Na podwyższenie kapitału zakładowego 
spółki T-Bull spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonane uchwałą z dnia 26 marca 2015 roku 
została przeznaczona kwota w wysokości 82.800,00 PLN (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) 
z kapitału zapasowego spółki T-Bull spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozostała kwota 
w wysokości 9.000,00 PLN (dziewięć tysięcy złotych) została pokryta przez wspólników spółki T-Bull 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów wkładem 
pieniężnym. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki T-Bull spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością zostały objęte przez następujących wspólników: (i) Pan Damian Fijałkowski, (ii) Pan 
Grzegorz Zwoliński, (iii) Intergrated Thinking L.L.C., (iv) Leonidas Capital S.A., (v) Firepoltron Limited, 
(vi) Pretium Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz (vii) Kurtier spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. W dniu 26 marca 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników spółki T-Bull spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę w sprawie 
przekształcenia spółki w spółkę akcyjną oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu spółki akcyjnej. 

W dniu 23 lutego 2016 roku został zawarty aneks do Umowy Inwestycyjnej 1, na mocy którego strony 
zobowiązały się między innymi do przeprowadzenia obniżenia kapitału zakładowego Spółki wraz 
z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C1, C2 oraz C3. 
Ponadto, w związku z wykonaniem postanowień aneksu do Umowy Inwestycyjnej 1 z dnia 23 lutego 
2016 roku, uprawnienia wynikające z Umowy Inwestycyjnej 1 wygasły w terminie 12 miesięcy od dnia 
wprowadzenia akcji Spółki do obrotu publicznego. 

W dniu 23 lutego 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz uchwałę w sprawie 
umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego, nowej emisji 
akcji, pozbawienia prawa poboru, upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego 
w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki. Na podstawie wskazanych uchwał 
nastąpiło dobrowolne umorzenie, za wynagrodzeniem, 56.000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii B 
spółki należących do akcjonariusza Spółki – spółki Integrated Thinking L.L.C. Wobec umorzenia 56.000 
(pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, obniżono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.800,00 PLN (sto 
tysięcy osiemset złotych) do kwoty 95.200,00 PLN (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych), 
tj. o kwotę 5.600,00 PLN (pięć tysięcy sześćset złotych). Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło 
z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego z kwoty 95.200,00 PLN (dziewięćdziesiąt pięć 
tysięcy dwieście złotych) do kwoty 110.200,00 PLN (sto dziesięć tysięcy dwieście złotych), tj. o kwotę 
15.000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez 
emisję: (i) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C1; (ii) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C2 oraz 
(iii) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C3. Nowe akcje zostały zaoferowane w drodze subskrypcji 



 
Prospekt emisyjny T-Bull S.A. 

 

114 
 

prywatnej do objęcia przez Pana Damiana Fijałkowskiego, Pana Grzegorza Zwolińskiego oraz spółkę 
Integrated Thinking L.L.C. 

Ponadto, w związku z wykonaniem postanowień aneksu do Umowy Inwestycyjnej 1 z dnia 23 lutego 
2016 roku, uprawnienia wynikające z Umowy Inwestycyjnej 1 wygasły w terminie 12 miesięcy od dnia 
wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, tj. dnia 
3 listopada 2017 roku. 

Umowa inwestycyjna z dnia 5 grudnia 2016 roku, zawarta pomiędzy Emitentem, Tech Invest 
Group S.A., Pretium Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ME & MY 
Friends S.A., Jakubem Wolff, Konradem Boksa oraz The Dust spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością („Umowa Inwestycyjna 2”) 

W dniu 5 grudnia 2016 roku Spółka zawarła umowę inwestycyjną z Tech Invest Group S.A., Pretium 
Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ME & MY Friends S.A., Panem Jakubem 
Wolff oraz Panem Konradem Boksa, na mocy której ME & MY Friends S.A. i Emitent zobowiązali się do 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki The Dust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w drodze emisji 335 (trzysta trzydzieści pięć) nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 33.500,00 
PLN (trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych). Na podstawie Umowy Inwestycyjnej 2, spółka Pretium 
Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zobowiązała się do objęcia 201 (dwieście 
jeden) udziałów, natomiast spółka Tech Invest Group S.A. zobowiązała się do objęcia 134 (sto 
trzydzieści cztery) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki The Dust spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie Umowy Inwestycyjnej 2, The Dust spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, ME & MY Friends S.A. i Emitent zobowiązali się do niezwłocznego 
rozpoczęcia procedury zmiany formy organizacyjno-prawnej spółki The Dust spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Ponadto strony 
Umowy Inwestycyjnej 2 zobowiązały się do przeprowadzenia (po przekształceniu spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną) podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie niższą niż 
14.500,00 PLN (czternaście tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 145.000 
(sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela. Akcje utworzone w ramach podwyższenia 
kapitału zakładowego zostaną zaoferowane Tech Invest Group S.A. oraz Pretium Investments spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. The Dust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ME & MY 
Friends S.A. i Emitent zobowiązali się do wprowadzenia i rozpoczęcia notowań w alternatywnym 
systemie obrotu akcji oraz praw do akcji spółki The Dust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(po przekształceniu w spółkę akcyjną). Na podstawie Umowy Inwestycyjnej 2 Emitent zobowiązał się 
między innymi do podjęcia i wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych 
i wymaganych przez prawo do wprowadzenia i rozpoczęcia notowań akcji spółki The Dust Sp. z o.o. 
(po przekształceniu w spółkę akcyjną). 

W ramach Umowy Inwestycyjnej 2, strony zobowiązały się między innymi do podjęcia działań w celu 
zmiany formy prawnej spółki The Dust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 
Zgodnie z Umową Inwestycyjną 2, struktura akcjonariatu spółki The Dust S.A. została ustalona 
w następujący sposób: (i) spółka ME & MY Friends S.A. posiada 600.000 (sześćset tysięcy) akcji 
imiennych uprzywilejowanych co do głosu stanowiących 44,94% kapitału zakładowego spółki The Dust 
S.A., (ii) Emitent posiada 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych, stanowiących 29,96% kapitału 
zakładowego spółki The Dust S.A., (iii) spółka Pretium Investments spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością S.K.A. posiada 201.000 (dwieście jeden tysięcy) akcji zwykłych, stanowiących 
15,06% kapitału zakładowego spółki The Dust S.A., oraz (iv) spółka Tech Invest Group S.A. posiada 
134.000 (sto trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych, stanowiących 10,04% kapitału zakładowego 
spółki The Dust S.A. 

W związku z zawarciem Umowy Inwestycyjnej 2, strony Umowy Inwestycyjnej 2 (w tym akcjonariusze 
Spółki) zobowiązały się między innymi do: (i) podjęcia i wykonania wszelkich czynności faktycznych 
i prawnych niezbędnych i wymaganych przez prawo do realizacji inwestycji polegającej na 
podwyższeniu kapitału zakładowego spółki The Dust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia 
nowych udziałów przez Pretium Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz 
Tech Invest Group S.A., oraz (ii) podjęcia i wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych 
niezbędnych i wymaganych przez prawo do wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji spółki 
The Dust S.A. 

Umowa sprzedaży udziałów spółki The Dust Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  
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W dniu 31 marca 2017 roku zawarta została pomiędzy Emitentem a spółką Malakka Sp. z o.o. 
(„Malakka”) umowa sprzedaży udziałów spółki The Dust Sp. z o.o.  

Na mocy powyższej umowy spółka Malakka nabyła od Emitenta 20 (dwadzieścia) równych 
i niepodzielnych udziałów spółki The Dust Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) 
każdy i o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych). Łączna cena nabycia 
wszystkich udziałów wynosiła 158.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).  

W związku z okolicznością, iż opisywana umowa sprzedaży zawierana była po podjęciu uchwały 
o przekształceniu spółki The Dust Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, spółka Malakka oświadczyła, 
że przyjmuje do wiadomości, że jest związana oświadczeniem Emitenta o przystąpieniu do spółki 
przekształconej. Ponadto, spółka Malakka zobowiązała się, z pewnymi wyjątkami, aż do czasu 
wprowadzenia akcji spółki The Dust Sp. z o.o. (po jej wcześniejszym przekształceniu w spółkę akcyjną) 
do obrotu na rynku NewConnect, przed każdym Zgromadzeniem Wspólników spółki, a od chwili 
przekształcenia – przed każdym Walnym Zgromadzeniem, udzielać każdorazowo Panu Damianowi 
Fijałkowskiemu lub Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu pełnomocnictwa do głosowania na Zgromadzeniu 
Wspólników spółki The Dust Sp. z o.o. (oraz po przekształceniu w spółkę akcyjną – Walnym 
Zgromadzeniu The Dust S.A.), zgodnie z zasadami określonymi w opisywanej umowie. 

Umowa sprzedaży udziałów The Dust Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  

W dniu 31 marca 2017 roku zawarta została pomiędzy Emitentem a spółką KPBS 2017 Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością („KPBS 2017”) umowa sprzedaży udziałów spółki The Dust 
Sp. z o.o.  

Na mocy powyższej umowy spółka KPBS 2017 nabyła od Emitenta 40 (czterdzieści) równych 
i niepodzielnych udziałów spółki The Dust Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) 
każdy i o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 PLN (cztery tysiące złotych). Łączna cena nabycia 
wszystkich udziałów wynosiła 4.000,00 PLN (cztery tysiące złotych).  

W związku z okolicznością, iż opisywana umowa sprzedaży zawierana była po podjęciu uchwały 
o przekształceniu spółki The Dust Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, spółka KPBS 2017 oświadczyła, że 
przyjmuje do wiadomości, że jest związana oświadczeniem Emitenta o przystąpieniu do spółki 
przekształconej. Ponadto, spółka KPBS 2017 zobowiązała się, z pewnymi wyjątkami, aż do czasu 
wprowadzenia akcji spółki The Dust Sp. z o.o. (po jej wcześniejszym przekształceniu w spółkę akcyjną) 
do obrotu na rynku NewConnect, przed każdym Zgromadzeniem Wspólników spółki, a od chwili 
przekształcenia – przed każdym Walnym Zgromadzeniem, udzielać każdorazowo Panu Damianowi 
Fijałkowskiemu lub Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu pełnomocnictwa do głosowania na Zgromadzeniu 
Wspólników spółki The Dust Sp. z o.o. (oraz po przekształceniu w spółkę akcyjną – Walnym 
Zgromadzeniu), zgodnie z zasadami określonymi w opisywanej umowie. Pełnomocnictwa, o których 
mowa w zdaniu poprzednim były udzielane oraz dostarczane na adres Emitenta najpóźniej na 3 dni 
przed planowanym dniem przeprowadzenia zgromadzenia wspólników i obejmowało umocowanie do 
głosowania ze wszystkich udziałów objętych umową sprzedaży udziałów, przy czym nie zawierało 
instrukcji w sprawie sposobu głosowania. Pełnomocnictwo obejmowało również uprawnienie do 
głosowania we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad danego zgromadzenia wspólników 
oraz wykonywania wszelkich innych uprawnień wspólnika wynikających z posiadanych udziałów 
i związanych z danym zgromadzeniem wspólników. 

W dniu 5 grudnia 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki The Dust spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 
100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) do kwoty 133.500,00 PLN (sto trzydzieści trzy tysiące pięćset 
złotych), tj. o kwotę 33.500,00 PLN (trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych) poprzez ustanowienie 335 
(trzysta trzydzieści pięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każdy udział. 
Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki The Dust spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością zostały objęte w następujący sposób: (i) spółka Pretium Investments spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. objęła 201 (dwieście jeden) nowych udziałów o wartości 
nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 20.100,00 PLN 
(dwadzieścia tysięcy sto złotych), oraz (ii) spółka Tech Invest Group S.A. objęła 134 (sto trzydzieści 
cztery) nowe udziały o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości 
nominalnej 13.400,00 PLN (trzynaście tysięcy czterysta złotych). W dniu 13 kwietnia 2017 roku spółka 
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The Dust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę The Dust Spółka 
Akcyjna. 

Przed zawarciem umów sprzedaży udziałów The Dust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 
31 marca 2017 roku pomiędzy Emitentem a Malakka oraz pomiędzy Emitentem a KPBS 2017 struktura 
udziałowa The Dust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością była następująca: (i) spółka ME & MY 
Friends S.A. posiadała 600 (sześćset) udziałów stanowiących 44,94% kapitału zakładowego spółki The 
Dust Sp. z o.o., (ii) Emitent posiadał 400 (czterysta) udziałów stanowiących 29,96% kapitału 
zakładowego spółki The Dust Sp. z o.o., (iii) spółka Pretium Investments spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością S.K.A. posiadała 201 (dwieście jeden) udziałów stanowiących 15,06% kapitału 
zakładowego spółki The Dust Sp. z o.o., (iv) spółka Tech Invest Group S.A. posiadała 134 (sto 
trzydzieści cztery) udziały stanowiące 10,04% kapitału zakładowego spółki The Dust Sp. z o.o. 

Po zawarciu umów sprzedaży udziałów The Dust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 
31 marca 2017 roku pomiędzy Emitentem a Malakka oraz pomiędzy Emitentem a KPBS 2017, Emitent 
posiadał 340 (trzysta czterdzieści) udziałów w kapitale zakładowym spółki The Dust Sp. z o.o. 
stanowiących 25,47% kapitału zakładowego spółki The Dust Sp. z o.o. 

Obecni Członkowie Zarządu Emitenta – Pan Grzegorz Zwoliński oraz Pan Damian Fijałkowski – 
wchodzili również w skład Zarządu spółki The Dust S.A. (poprzednio: The Dust sp. z o.o.) od momentu 
zawiązania spółki The Dust sp. z o.o. do dnia 13 listopada 2017 roku. W skład Zarządu spółki The Dust 
S.A. (poprzednio: The Dust sp. z o.o.) wchodziło czterech członków. 
 
Spółka nie posiadała kontroli nad spółką The Dust S.A. (poprzednio: The Dust sp. z o.o.). 

Umowa na oferowanie akcji w ofercie publicznej  

W dniu 2 sierpnia 2017 roku Emitent, wraz z innymi akcjonariuszami spółki The Dust S.A., tj. Pretium 
Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz Tech Invest Group S.A. 
(„Akcjonariusze Sprzedający Spółki The Dust S.A.”), zawarł ze spółką The Dust S.A. oraz z Polskim 
Domem Maklerskim S.A. („PDM”) umowę, której przedmiotem są (i) zasady, na jakich zleca się PDM 
świadczenie usług związanych z ofertą publiczną akcji serii B i C spółki The Dust S.A., (ii) 
przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii B i C spółki The Dust S.A. oraz (iii) pełnienie przez PDM 
funkcji oferującego akcje serii B i C spółki The Dust S.A. w ofercie publicznej, polegających na 
pośrednictwie w proponowaniu przez The Dust S.A. i Akcjonariuszy Sprzedających Spółki The Dust 
S.A. nabycia akcji serii B i C spółki The Dust S.A. oraz ich zbywaniu w wyniku tej propozycji. PDM 
została przyznana wyłączność na świadczenie usług określonych w opisywanej Umowie. 

Umowa o świadczenie usług 

W dniu 2 sierpnia 2017 roku Emitent, wraz z innymi akcjonariuszami spółki The Dust S.A., tj. Pretium 
Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz Tech Invest Group S.A. 
(„Akcjonariusze Sprzedający Spółki The Dust S.A.”), zawarł ze spółką The Dust S.A. oraz z Polskim 
Domem Maklerskim S.A. („PDM”) umowę o świadczenie usług, której przedmiotem jest wykonanie 
czynności w ramach projektu polegającego na pośrednictwie w przeprowadzeniu transakcji sprzedaży 
akcji spółki The Dust S.A. Zakres prac obejmować będzie m.in.(i) doradztwo w zakresie opracowania 
odpowiedniej struktury oraz parametrów transakcji sprzedaży akcji, (ii) bieżące doradztwo w kwestiach 
biznesowych i finansowych, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio transakcji sprzedaży akcji spółki 
The Dust S.A. czy (iii) podjęcie czynności mających na celu identyfikację podmiotów zainteresowanych 
nabyciem akcji spółki The Dust S.A. 

Umowy dystrybucyjne 

Umowa dystrybucji produktów Emitenta zawarta z Google Inc. („Umowa Dystrybucji 1”) 

Emitent zawarł z Google Inc. („Google”) Umowę Dystrybucji 1, na mocy której uprawniony jest do 
rozpowszechniania swoich produktów za pomocą platformy Google Play. Umowa zawarta została na 
odległość, w systemie Google, poprzez zaakceptowanie jej postanowień przez Emitenta. Na mocy 
umowy Emitent udzielił Google niewyłącznej, ważnej na całym świecie, bezpłatnej licencji uprawniającej 
do reprodukowania, uruchamiania, wyświetlania i używania produktów Emitenta w celach 
administracyjnych i demonstracyjnych w połączeniu z (i) obsługą i promowaniem sklepu Google, (ii) 
promowaniem urządzeń i usług, które umożliwiają korzystanie z produktów Emitenta oraz (iii) 
udoskonaleniem platformy Android. Ceny oferowane konsumentom za produkty Emitenta udostępniane 
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na platformie określa Emitent. Umowa Dystrybucji 1 zawarta została na czas nieokreślony. Emitent jest 
uprawniony do wypowiedzenia Umowy Dystrybucji 1 z zachowaniem 30-dniowego terminu 
wypowiedzenia. Google może wypowiedzieć Umowę Dystrybucji 1 tylko w sytuacjach wskazanych 
w Umowie Dystrybucji 1. Na podstawie Umowy Dystrybucji 1, Google jest uprawnione do pobierania 
prowizji za umożliwienie dystrybucji produktów Emitenta. Umowa Dystrybucji 1 nie zawiera postanowień 
dotyczących kar umownych. 

Umowa dystrybucji produktów Emitenta zawarta z Research in Motion Limited (obecnie: 
BlackBerry Limited) („Umowa Dystrybucji 2”) 

Emitent zawarł z Research in Motion Limited (obecnie: BlackBerry Limited) („BlackBerry”) Umowę 
Dystrybucji 2, na mocy której uprawniony jest do rozpowszechniania swoich produktów za pomocą 
platformy BlackBerry App World. Umowa zawarta została na odległość poprzez zaakceptowanie jej 
postanowień przez Emitenta. Na mocy umowy Emitent udzielił BlackBerry niewyłącznej, ważnej na 
całym świecie, bezpłatnej licencji uprawniającej między innymi do reprodukowania, uruchamiania, 
wyświetlania i używania produktów Emitenta między innymi w celu: (i) ich testowania oraz oceny oraz 
(ii) dystrybuowania do użytkowników. Umowa Dystrybucji 2 zawarta została na czas nieokreślony. 
Emitent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Dystrybucji 2 z zachowaniem 30-dniowego terminu 
wypowiedzenia. BlackBerry może wypowiedzieć Umowę Dystrybucji 2 z zachowaniem 90-dniowego 
terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy Dystrybucyjnej 2 może nastąpić poprzez 
zawiadomienie drugiej strony w formie pisemnej w przypadkach wskazanych w Umowie Dystrybucyjnej 
2. 

Umowa dystrybucji produktów Emitenta zawarta z Microsoft Corporation („Umowa Dystrybucji 
3”) 

Emitent zawarł z Microsoft Corporation („Microsoft Corporation”) Umowę Dystrybucji 3, na mocy której 
uprawniony jest do rozpowszechniania swoich produktów za pomocą oraz korzystania z platform 
Windows Store, Windows Phone Store oraz Developer Center. Umowa zawarta została na odległość 
poprzez zaakceptowanie jej postanowień przez Emitenta. Na mocy umowy Emitent udzielił Microsoft 
Corporation niewyłącznej, ważnej na całym świecie, bezpłatnej licencji uprawniającej do gromadzenia, 
reprodukowania, uruchamiania, udostępniania, wyświetlania i używania produktów Emitenta w związku 
z wykonywaniem uprawnień Microsoft Corporation z Umowy Dystrybucji 3. Umowa Dystrybucji 3 
zawarta została na czas nieokreślony. Emitent oraz Microsoft Corporation są uprawnieni do 
wypowiedzenia Umowy Dystrybucji 3 z zachowaniem 60-dniowego terminu wypowiedzenia, 
z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia przypadku naruszenia umowy termin wypowiedzenia 
wynosi 30 dni. 

Umowa świadczenia usług marketingowych oraz dystrybucyjnych zawarta z Apple Inc. („Umowa 
Dystrybucji 4”) 

Emitent zawarł z Apple Inc. („Apple”) Umowę Dystrybucji 4, na mocy której Emitent, jako deweloper, 
uprawniony jest do rozpowszechniania swoich produktów za pomocą platform Apple. Umowa zawarta 
została na odległość, w systemie prowadzonym przez Apple Inc., poprzez zaakceptowanie jej 
postanowień przez Emitenta. Na mocy Umowy Dystrybucji 4 Apple pełni dla Emitenta funkcję agenta 
w zakresie dystrybucji, sprzedaży, dostawy i promocji produktów Emitenta na terenie krajów 
wskazanych w Umowie Dystrybucji 4. Każda ze stron uprawniona jest do rozwiązania Umowy 
Dystrybucji 4 w każdym czasie. Każda ze stron uprawniona jest do rozwiązania Umowy Dystrybucji 4 
w każdym czasie.  

15. Własność intelektualna 

Emitent korzysta z praw własności intelektualnej. Poniżej zaprezentowano informacje dotyczące 
istotnych, z punktu widzenia działalności Emitenta, praw własności intelektualnej. 

Domeny internetowe 

Emitentowi przysługuje prawo z rejestracji i utrzymania na swoją rzecz następujących domen: 
thunderbull-entertainment.com, t-bull.com, tbegames.com, topspeedgame.com, funkillergames.com, 
fkgames.net, oraz brainslot.net.  

Prawa z rejestracji i utrzymania do powyższych domen są przedłużane przez Emitenta na kolejne okresy 
ochronne. Emitent monitoruje okresy ochronne celem ich przedłużania na dalsze okresy. 
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Logo 

Emitent korzysta z logo Emitenta – graficznego znaku towarowego w formie czerwonego trójkąta 
z wycięciem w kształcie szerokiej błyskawicy: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

W dniu 25 marca 2016 roku Spółka otrzymała decyzję Urzędu Patentowego RP w sprawie udzielenia 
prawa ochronnego na znak towarowy graficzny, którym jest logo Emitenta. 

W dniu 13 lipca 2015 roku Spółka złożyła wniosek do Urzędu Patentowego RP o udzielenie prawa 
ochronnego na znak towarowy graficzny w formie napisu „Top Speed”. Znak towarowy ma formę białego 
napisu z czarną obwódką „Top Speed” lekko pochylonego w prawo. 

Umowy o korzystanie ze znaku 

Na mocy umowy z dnia 3 listopada 2016 roku zawartej pomiędzy Emitentem a spółką Giełda Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie, Emitent jest uprawniony do korzystania, bez prawa udzielania 
upoważnienia i bez ograniczeń terytorialnych, ze znaku „Spółka notowana na NewConnect” w dwóch 
wersjach językowych. Umowa została zawarta na czas określony – do czasu pozostawania 
instrumentów finansowych Spółki w obrocie na rynku NewConnect. 

Oprogramowanie, z którego korzysta Emitent 

Emitent korzysta z bezpłatnego, ogólnie dostępnego oprogramowania (systemy otwarte). 

Spory z zakresu własności intelektualnej  

Według informacji Spółki, Spółka na Datę Prospektu oraz w okresie obejmującym co najmniej 12 
miesięcy poprzedzających Datę Prospektu, nie jest, ani nie była stroną sporów w zakresie własności 
intelektualnej. 

16. Pracownicy 

Emitent nie zatrudnia pracowników tymczasowych. Wszyscy pracownicy Spółki są zatrudnieni na 
podstawie umowy o pracę. 

Spółka nie zatrudnia pracowników tymczasowych. 

W poniższej tabeli została przedstawiona liczba pracowników zatrudnianych przez Spółkę na dzień 31 
grudnia każdego roku objętego Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz na Datę Prospektu. 

Tabela 42: Liczba pracowników Emitenta na dzień 31 grudnia 2016 roku, 31 grudnia 2017 roku 
oraz na Datę Prospektu 

 Na dzień 31 grudnia Na Datę 
Prospektu 

 
2016 2017 

Emitent 57 55 58 

Źródło: Spółka 

Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne i podobne. 

Na Datę Prospektu pracownicy uczestniczą w kapitale zakładowym Spółki poprzez program 
motywacyjny. 
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Program Motywacyjny dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki został wprowadzony na 
podstawie uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 grudnia 2016 roku. Zgodnie z regulaminem 
Programu Motywacyjnego uczestnikom Programu Motywacyjnego zostały zaoferowane Akcje Serii D 
Emitenta, w związku z czym uczestnicy Programu Motywacyjnego byli uprawnieni do objęcia Akcji Serii 
D, po uprzednim zawarciu umowy z Emitentem. Objęcie Akcji Serii D następowało wyłącznie za wkład 
pieniężny. Program Motywacyjny obejmował pracowników, którzy zostali zatrudnieni w Spółce do dnia 
30 czerwca 2015 roku i realizowany był poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 
nie wyższą niż 2.210,00 PLN (dwa tysiące dwieście dziesięć złotych), która dzieliła się na 22.100 
(dwadzieścia dwa tysiące sto) Akcji Serii D o wartości 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Prawo do 
uczestnictwa w Programie Motywacyjnym przysługiwało wskazanym przez Zarząd pracownikom Spółki, 
którzy spełniali następujące warunki: (i) zatrudnienie w Spółce do dnia 30 czerwca 2015 roku i 
pozostawanie pracownikiem Spółki, (ii) brak wypowiedzenia umowy o pracę oraz brak rozpoczętego 
okresu wypowiedzenia, oraz (iii) osoba uprawniona nie może być członkiem Zarządu lub Rady 
Nadzorczej Emitenta. Termin do zawarcia umów objęcia Akcji Serii D przez uprawnionych pracowników 
minął dnia 31 grudnia 2016 roku. W wyniku skorzystania z prawa do objęcia Akcji Serii D łącznie przez 
27 (dwadzieścia siedem) pracowników Emitenta, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony w 
ramach kapitału docelowego o kwotę 2.210,00 PLN (dwa tysiące dwieście dziesięć złotych), która dzieli 
się na 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) Akcji Serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć 
groszy) każda. Cena emisyjna Akcji Serii D wyniosła 0,10 PLN (dziesięć groszy) za jedną akcję. Zgodnie 
z regulaminem Programu Motywacyjnego, Emitent ma prawo odkupu, a uczestnik Programu 
Motywacyjnego ma obowiązek odsprzedaży (po cenie nabycia od Emitenta) objętych Akcji Serii D, jeżeli 
wystąpi którykolwiek z przypadków wskazanych w regulaminie Programu Motywacyjnego, w tym między 
innymi nastąpi rozwiązanie lub wygaśnięcie z jakiegokolwiek tytułu zawartej przez Emitenta z 
uczestnikiem Programu Motywacyjnego umowy o pracę. 

W ramach realizacji Programu Motywacyjnego, każdy z pracowników Emitenta obejmujący Akcje Serii 
D zawarł z Emitentem umowę w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności Akcji Serii D Emitenta. 
Na podstawie umów pracownicy zobowiązali się do niezbywania, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, 
ani nieobciążania objętych Akcji Serii D. Umowy w sprawie czasowego niezbywania Akcji Serii D 
obowiązują od dnia ich zawarcia do dnia upływu jednego roku od dnia kiedy Akcje Serii D zostaną 
wprowadzone do obrotu na GPW. 

W ramach realizacji Programu Motywacyjnego, w roku 2017, Spółka dokonała nabycia następującej 
liczby Akcji: (i) w dniu 28 kwietnia 2017 roku – 425 Akcji; (ii) w dniu 1 sierpnia 2017 roku – 850 Akcji; 
oraz (iii) w dniu 9 października 2017 roku – 425 Akcji. Akcje zostały nabyte przez Emitenta po cenie 
równej wartości nominalnej Akcji, tj. 0,10 PLN (dziesięć groszy) za jedną Akcję. Podstawą nabycia Akcji 
w ramach Programu Motywacyjnego było wystąpienie zdarzenia, o którym mowa w regulaminie 
Programu Motywacyjnego, tj. rozwiązanie lub wygaśnięcie z jakiegokolwiek tytułu zawartej przez 
Emitenta z uczestnikiem Programu Motywacyjnego umowy o pracę. Akcje Serii D zostały nabyte przez 
Emitenta w związku z zakończeniem uczestnictwa przez pracowników w Programie Motywacyjnym w 
związku z wystąpieniem przesłanki wskazanej w regulaminie Programu Motywacyjnego, tj. rozwiązanie 
lub wygaśnięcie umowy o pracę. Zgodnie z postanowieniami regulaminu Programu Motywacyjnego, 
Emitent zamierza zaoferować odkupione Akcje Serii D pozostałym pracownikom uczestniczącym w 
Programie Motywacyjnym. 

Na Datę Prospektu w Spółce nie działają żadne związki zawodowe oraz nie obowiązują układy zbiorowe 
pracy. Na Datę Prospektu w Spółce nie działa rada pracownicza. 

Spółka nie jest obecnie stroną żadnych postępowań dotyczących roszczeń pracowniczych. 

Spółka nie była i nie jest na Datę Prospektu zaangażowana w żaden spór zbiorowy. 

W Spółce od dnia 1 stycznia 2015 roku do Daty Prospektu nie doszło do żadnych wypadków przy pracy. 

17. Ubezpieczenia 

Umowa ubezpieczenia z Ergo Hestia S.A. 

W 2017 roku Emitent zawarł umowę ubezpieczenia z Ergo Hestia S.A. Polisa obejmuje: 

 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – do sumy ubezpieczenia wynoszącej 570.000,00 PLN 
(pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych). Zakres przedmiotowy ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego pokrywa (i) ubezpieczenie od szkód materialnych elektronicznego stacjonarnego 
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sprzętu biurowego oraz elektronicznego sprzętu przenośnego, w tym telefonów stacjonarnych; 
(ii) ubezpieczenie zewnętrznych nośników danych, w tym oprogramowania), koszty odtworzenia 
danych i oprogramowania oraz (iii) ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności 
poniesionych w związku z zastosowaniem rozwiązań prowizorycznych mających na celu 
uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń w prowadzeniu działalności; 

 ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – do sumy ubezpieczenia wynoszącej 330.000,00 PLN 
(trzysta trzydzieści tysięcy złotych); 

 ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia – 
do sumy gwarancyjnej wynoszącej 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych). 

Ubezpieczenie obejmuje okres od dnia 4 sierpnia 2017 roku do dnia 3 sierpnia 2018 roku. 

Mając na uwadze powyżej wskazaną umowę ubezpieczenia, w ocenie Zarządu Emitenta, Spółka 
posiada ochronę ubezpieczeniową adekwatną do rodzaju i skali prowadzonej działalności. 

18. Kwestie regulacyjne 

Działalność Spółki podlega wielu regulacjom prawa unijnego oraz prawa polskiego z zakresu prawa 
autorskiego. Poniżej wskazane zostały kluczowe dla działalności Spółki akty prawne regulujące 
działalność Spółki jako producenta gier.  

Prawo UE 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 roku 
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej 

Rozporządzenie 2017/1001 wprowadza pojęcie unijnego znaku towarowego. Zgodnie 
z postanowieniami Rozporządzenia 2017/1001, unijny znak towarowy ma charakter jednolity – wywołuje 
ten sam skutek w całej Unii Europejskiej (tj. może być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem 
zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważniającej znak, 
a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii Europejskiej).  

Na podstawie Rozporządzenia 2017/1001 został ustanowiony także Urząd Unii Europejskiej ds. 
Własności Intelektualnej. Do zadań Urzędu należy m.in. badanie, czy zgłoszenie wspólnotowego znaku 
towarowego spełnia wymogi ustanowione w Rozporządzeniu 2017/1001 i w razie potrzeby wezwanie 
zgłaszającego do usunięcia braków. W przypadku, gdy wszystkie wymagania Rozporządzenia 
2017/1001 zostały spełnione, znak towarowy podlega rejestracji.  

Unijny znak towarowy daje właścicielowi wyłączne prawo do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do 
zakazania wszelkim stronom trzecim, m.in. używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z 
unijnym znakiem towarowym dla towarów i usług identycznych z tymi, dla których unijny znak towarowy 
jest zarejestrowany. 

Unijny znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych lub 
wszystkich towarów lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany w całej Unii Europejskiej lub jej 
części. Unijny znak towarowy udzielany jest, co do zasady, na okres 10 lat od daty dokonania 
zgłoszenia.  

Rozporządzenie 2017/1001 reguluje także przypadki wygaśnięcia prawa właściciela unijnego znaku 
towarowego. Do przypadków tych należą m.in. sytuacja, gdy w okresie 5 lat znak towarowy nie był w 
rzeczywistości używany na terenie Unii Europejskiej w odniesieniu do towarów lub usług, dla których 
został on zarejestrowany i nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania, sytuacja, gdy znak 
towarowy stał się, w wyniku działania lub zaniechania właściciela, nazwą zwykle używaną w obrocie dla 
towarów lub usług, w odniesieniu do których został zarejestrowany lub sytuacja, gdy w wyniku używania 
przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, znak towarowy może wprowadzać w błąd opinię 
publiczną, w szczególności w zakresie charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego tych 
towarów lub usług, dla których znak towarowy jest zarejestrowany. 

Prawo polskie 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku 
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Działalność w zakresie produkcji gier komputerowych i ochrona praw związanych z opracowaniem 
określonych aplikacji komputerowych jest przedmiotem regulacji Prawa Autorskiego. W szczególności, 
ze względu na profil działalności Spółki, znaczenie mają przepisy rozdziału 7 Prawa Autorskiego 
dotyczące ochrony prawnej programów komputerowych. Zgodnie z regulacją Prawa Autorskiego 
zasadą jest, że programy komputerowe podlegają takiej ochronie, jak utwory literackie. Zakres regulacji 
Prawa Autorskiego obejmuje także m.in. kwestię nabywania praw do gier komputerowych tworzonych 
przez osoby pracujące w Spółce oraz udzielania licencji na produkowane gry.  

Stosownie do przepisów Prawa Autorskiego, ochrona przyznana programowi komputerowemu 
obejmuje wszystkie formy jego wyrażania, a autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego 
obejmuje m.in. prawo do zwielokrotniania programu oraz rozpowszechniania programu, jak również 
jego użyczenia lub najmu. Prawo majątkowe do programu komputerowego, który został stworzony przez 
pracownika Spółki w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, przysługuje Spółce, o ile 
w umowie nie zawarto odmiennych postanowień.  

Podmiot, któremu przysługuje autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego może, 
w przypadku jego naruszenia, żądać zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia, 
naprawienia wyrządzonej szkody (na zasadach ogólnych) lub wydania uzyskanych korzyści. Poza 
wskazanymi uprawnieniami, podmiot, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone może 
żądać jednokrotnego lub wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści 
i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości całości lub części wyroku sądu 
w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. W przypadku naruszenia, które 
było zawinione i miało miejsce w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w cudzym lub we 
własnym imieniu, pokrzywdzony może żądać, aby osoba, która naruszyła majątkowe prawa autorskie 
wpłaciła na rzecz Funduszu Promocji Twórczości kwotę w wysokości nie niższej niż dwukrotna 
wysokość uprawdopodobnionych korzyści osiągniętych przez sprawcę z dokonanego naruszenia. 
Zgodnie z Prawem Autorskim, sąd może, na wniosek lub za zgodą uprawnionego, nakazać osobie, 
która naruszyła autorskie prawa majątkowe, zapłatę stosownej sumy pieniężnej jeżeli zaniechanie 
naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby nadmiernie dotkliwe.  

W zakresie udzielania licencji na produkty Spółki, art. 66 Prawa Autorskiego umożliwia udzielenie 
licencji na okres pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. W umowie 
o udzielenie licencji, twórca może zastrzec możliwość korzystania z danego produktu tylko 
w określonym zakresie, miejscu i czasie. 

Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku 

Zakresem przedmiotowym Prawa Własności Przemysłowej są stosunki w zakresie wynalazków, wzorów 
użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii 
układów scalonych, zasady na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie 
i wynagradzać ich twórców, a także zadania i organizacja Urzędu Patentowego RP. 

W zakresie działalności Spółki szczególne znaczenie mają uregulowania dotyczące znaków 
towarowych definiowanych w Prawie Własności Przemysłowej jako każde oznaczenie, które można 
przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego 
przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Przykładowe wyliczenie przedmiotów, które 
mogą być znakami towarowymi zawiera: wyrazy, rysunki, ornamenty, kompozycje kolorystyczne, formy 
przestrzenne w tym formy towaru lub opakowania a także melodie i sygnały dźwiękowe.  

Prawo ochronne na znak towarowy otrzymuje się po rejestracji danego znaku przez Urząd Patentowy 
RP. Prawo Własności Przemysłowej wyłącza w określonych przypadkach uzyskanie prawa ochronnego, 
do przypadków tych należą m.in. sytuacje, w których oznaczenie nie może być znakiem towarowym lub 
nie ma dostatecznych znamion odróżniających. Ponadto do bezwzględnych przeszkód rejestracji 
należą sytuacje, w których używanie danego znaku narusza prawa osobiste lub majątkowe osób 
trzecich, oznaczenia są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami oraz gdy 
oznaczenia swojej istoty mogą wprowadzać w błąd.  

Urząd Patentowy RP wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli 
nie stwierdzi braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania takiego prawa. Udzielone prawo 
ochronne podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych. Udzielone prawo ochronne ma charakter 
ograniczony pod względem terytorialnym oraz czasowym. Prawo ochronne daje możliwość wyłącznego 
używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub niezarobkowy na terytorium RP. Co do zasady, 
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czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego 
w Urzędzie Patentowym RP. Na szczeblu unijnym kwestia udzielania prawa ochronnego na znaki 
towarowe regulowana jest Rozporządzeniem 207/2009. 

19. Środki trwałe i ochrona środowiska 

Środki trwałe Emitenta nie są kluczowym składnikiem jego aktywów, stanowią znikomą część całej sumy 
bilansowej. Informacje o poszczególnych grupach środków trwałych oraz o stosunku wartości środków 
trwałych do sumy bilansowej prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 43: Środki trwałe Emitenta w podziale na poszczególne grupy na dzień 31 grudnia 2016 
roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku 

 Na dzień 31 grudnia 

 2016 2017 

 

(zbadane) 
(w tys. PLN) 

Urządzenia techniczne i maszyny .......................................................  115 100 
Inne środki trwałe ................................................................................  60 124 
Razem rzeczowe aktywa trwałe .......................................................  175 225 
Rzeczowe aktywa trwałe jako % aktywów ogółem ..............................  1,9% 1,5% 
Źródło: Historyczne informacje Finansowe 

Środki trwałe Emitenta na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowiły 
mniej niż 2% ogólnej sumy bilansowej, stąd z perspektywy Historycznych Informacji Finansowych nie 
uznaje się ich za istotne. 

W stosunku do Emitenta nie były i nie są obecnie prowadzone żadne postępowania związane 
z naruszeniem przepisów o ochronie środowiska. Nie istnieją żadne zagadnienia i wymogi z zakresu 
ochrony środowiska, które mogłyby mieć istotny wpływ na działalność Emitenta, w szczególności 
na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych środków trwałych. 

20. Postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe 

Według informacji posiadanych przez Emitenta, Spółka na Datę Prospektu oraz w okresie obejmującym 
co najmniej 12 miesięcy poprzedzających Datę Prospektu, nie jest, ani nie była stroną postępowań 
przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych (łącznie z wszelkimi 
postępowaniami w toku lub które, według najlepszej wiedzy Spółki, mogą wystąpić), które 
to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub 
rentowność Spółki.  
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OTOCZENIE RYNKOWE 

1. Otoczenie makroekonomiczne 

Przedstawione poniżej informacje dotyczą ogólnej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie 
w latach 2016-2017, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynkach światowych. Jeżeli nie 
wskazano inaczej, dane dotyczące Polski pochodzą ze strony Głównego Urzędu Statystycznego, dane 
dotyczące innych państw Unii Europejskie pochodzą z publikacji zamieszczonych na stronach 
internetowych Komisji Europejskiej, natomiast dane dotyczące innych państw pochodzą z publikacji 
zamieszczonych na stronie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 

Poniżej zostały przedstawione informacje na temat podstawowych wskaźników makroekonomicznych 
za 2016 rok dla wybranych krajów, jak również prognozy niektórych wskaźników na 2017 rok. 

PKB 

Według szacunkowych danych World Economic Outlook Update prezentowanych na stronie 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wzrost globalnego produktu krajowego brutto w 2017 roku 
wyniósł 3,7% w skali roku (wobec 3,2% w 2016 roku). Na tempo wzrostu gospodarczego na świecie 
znaczny wpływ ma wysoka dynamika PKB na rynkach wschodzących i w krajach rozwijających się. W 
szczególności, szybko rozwijały się kraje azjatyckie (wzrost o 6,5%). Wzrost gospodarczy w Chinach 
jest znacznie wyższy od przeciętnego tempa wzrostu gospodarczego na świecie i wynosi 6,8%. Jednak 
z roku na rok jego dynamika ulega osłabieniu. Dla porównania w Indiach wzrost gospodarczy wynosi 
6,7%. Dla krajów rozwiniętych gospodarczo Międzynarodowy Fundusz Walutowy podaje, iż w 2017 roku 
wzrost produktu krajowego brutto o 2,3% (wobec 1,7% przed rokiem). 

Według Eurostatu w Stanach Zjednoczonych miał miejsce wzrost PKB z 1,5% w 2016 roku do 2,3% w 
2017 roku, natomiast Eurostat wskazuje, że w strefie euro w tym samym czasie nastąpił wzrost z 1,8% 
do 2,4%. 

Zgodnie z danymi z World Economic Outlook Update, wzrost PKB o 1,8% w 2017 roku względem 
spadku o 0,2% w 2016 roku odnotowano w Rosji. 

Poniższa tabela prezentuje dane dotyczące wzrostu realnego produktu krajowego brutto w wybranych 
państwach. 

Tabela 44: PKB w Polsce i w wybranych krajach świata przedstawiony jako % wzrost lub spadek 
w odniesieniu do roku poprzedniego 

Rok/ 

kraj 

Polska Wielka 
Brytania 

Irlandia Niemcy Francja Włochy Hiszpania USA Rosja 

2014 3,3 3,1 8,3 1,9 0,9 0,1 1,4 2,6* 0,7* 

2015 3,8 2,3 25,6 1,7 1,1 0,8 3,4 2,9* -2,8* 

2016 2,9 1,9 5,1 1,9 1,2 0,9 3,3 1,5* -0,2* 

2017 4,6 1,8 7,8 2,2 1,8 1,5 3,1 2,3* 1,8* 

Źródło: dane Eurostat 

* World Economic Outlook Update, January 2018 

Bezrobocie 

Według danych prezentowanych przez Eurostat stopa bezrobocia wyrównana sezonowo w strefie euro 
wyniosła 8,7% w 2017 roku. W porównaniu z 2016 roku (9,7%) bezrobocie spadło o 1 punkt procentowy 
w skali roku. Spośród dostępnych danych za 2017 rok, wśród państw członkowskich Unii Europejskiej 
najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Czechach (2,3%) i Islandii (2,9%). Natomiast najwyższe 
wskaźniki bezrobocia spośród państw Unii Europejskiej zaobserwowano w Hiszpanii (16,4%) w 2017 
roku, a w listopadzie 2016 roku w Grecji (20,9%). W zestawieniu z rokiem ubiegłym 2016 we wszystkich 
państwach członkowskich zauważalny jest spadek stopy bezrobocia. 
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W Stanach Zjednoczonych stopa bezrobocia spadła do 4,1% w porównaniu do 2016 roku, kiedy 
wynosiła 4,7%.  

Inflacja 

Na podstawie danych Eurostatu, urzędu statystycznego Unii Europejskiej, wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych (HICP) w 2017 roku w strefie euro wzrósł do 1,5% z 0,2% w 2016 roku. W 2017 roku 
roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej wyniosła 1,7% podczas gdy w 2016 roku wynosiła 0,3%. 
Jedynym krajem, który osiągnął deflację w 2017 roku była Islandia (1,7%), natomiast najniższą stopę 
inflacji odnotowano w Irlandii (0,3%), a najwyższe na Litwie i w Estonii (3,7%). Według Eurostatu roczna 
inflacja w Polsce w 2017 roku wyniosła 1,6%.  

2. Rynek gier 

Według szacunków Newzoo, wydawcy Global Games Market Report, wartość światowego rynku gier 
wyniosła w 2016 roku 99,6 mld USD, co stanowi wzrost o 8,5% w stosunku do 2015 roku. Z punktu 
widzenia Emitenta, kluczowy był wzrost udziału gier mobilnych w całkowitych przychodach 
wygenerowanych na rynku gier. O ile w 2015 roku odsetek przychodów generowanych przez gry na 
telefony komórkowe wynosił 23,9%, o tyle w 2016 roku osiągnął on poziom 27,2%. Dodatkowo, ten sam 
odsetek wzrósł dla gier na tablety z 9,2% do 9,8%. Całościowo, przychody wygenerowane przez gry 
w Segmencie mobile wyniosły w 2016 roku 36,8 mld USD. Stanowi to wzrost o 24% w stosunku do 2015 
roku. Liczba aktywnych graczy na telefonach komórkowych wyniosła w 2016 roku 1,8 mln, natomiast 
na tabletach – ponad 700 mln. 

Wykres 6: Struktura rynku gier w podziale na platformy w 2016 roku 

Źródło: Global Games Market Report 2016, Newzoo BV 

Rynek gier cechuje znaczne zróżnicowanie według segmentów. Trzy główne kategorie przychodów 
stanowią:  

 gry sprzedawane w tradycyjny sposób, tj. poprzez handel detaliczny (sprzedaż wysyłkowa, 
w sieciach, punktach sprzedaży); 

 dystrybucja cyfrowa, obejmując gry mobilne, tj. na smartfony i tablety ,gry free-to-play 
sprzedawane na PC i konsole na dedykowanych platformach (Steam, PlayStation Network), gry 
społecznościowe i inne; 

 inne, w skład której wchodzą wirtualna rzeczywistość, e-sport, transmisje internetowe. 

Rynek rozrywki elektronicznej należy do najszybciej zmieniających się rynków konsumenckich. 
W ostatniej dekadzie miał miejsce dynamiczny rozwój nowych technologii, w szczególności 
szerokopasmowego dostępu do Internetu, co przyniosło wzrost dostępności i zainteresowania rozrywką 
elektroniczną. Duży wpływ na rozwój rynku ma również, obserwowany w ostatnich latach, wzrost 
popularności platform mobilnych, które pozwalają producentom gier dotrzeć do nowych grup klientów, 
niezainteresowanych wcześniej grami konsolowymi, czy komputerowymi. Dodatkowo, producenci gier 
współpracują z coraz szerszą rzeszą deweloperów, co skutkuje produkcją różnorodnych 
i innowacyjnych gier. 

Konsola PC Urządzenia mobilne
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Segment gier mobilnych obejmuje gry dostępne w modelu gier płatnych, tzw. premium (płatność 
następuje zazwyczaj przy pobraniu lub po wygaśnięciu wersji demonstracyjnej) oraz w modelu 
free-to-play (darmowa gra z systemem mikropłatności za pomocą, którego następuje monetyzacja gry). 
Gry free-to-play to segment rynku, który bardzo dynamicznie się rozwija, w przeciwieństwie do 
segmentu gier płatnych. 

Wzrost w segmencie gier mobilnych jest napędzany powstawaniem gier dedykowanych pod urządzenia 
mobilne - wcześniej były one w dużym stopniu uproszczonymi wersjami znanych tytułów na PC oraz 
konsolowych, jak np. seria Need for Speed na urządzenia mobilne. Obecnie część gier tworzonych 
z przeznaczeniem na smartfony i tablety, jest także dostępna na innych platformach (PC i konsole). 
Przy czym nie jest to ich podstawowa funkcjonalność, a jedynie umożliwienie użytkownikowi, za pomocą 
portali społecznościowych lub tzw. chmur, kontynuowania rozgrywki, gdy w danym momencie bardziej 
dostępnym i wygodnym urządzeniem jest dla niego np. konsola lub PC. 

Wykres 7: Wartość poszczególnych segmentów rynku gier w 2016 roku 

Źródło: Global Games Market Report 2016, Newzoo BV 

Największym pod względem przychodów generowanych z gier mobilnych rynkiem regionalnym jest 
rynek Azji i Pacyfiku. W 2016 roku rynek aplikacji mobilnych w tym regionie wart był 24,6 mld USD, 
z czego 86% pochodziło z gier. Na drugim miejscu pod względem wielkości znajduje się rynek 
północnoamerykański – aplikacje mobilne wygenerowały na tym rynku w 2016 roku łącznie 10,1 mld 
USD, z czego 72% pochodziło z gier. Rynek europejski plasuje się na trzecim miejscu, łączna wartość 
przychodów z aplikacji mobilnych w 2016 roku wyniosła 6,2 md USD, z czego 83% generowane było 
przez gry. 

Wykres 8: Struktura geograficzna rynku gier w 2016 roku 

Źródło: Global Games Market Report 2016, Newzoo BV 

Gry sieciowe PC/MMO Telefony komórkowe

Tablety Urządzenia przenośne TV/Konsola

Azja i Pacyfik Ameryka Północna

Ameryka Łacińska Europa, Bliski Wschód i Afryka
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Poniższa tabela prezentuje 10 największych na świecie rynków gier na podstawie Global Games Market 
Report 2016, wydanego przez Newzoo: 

Tabela 45: Największe na świecie rynki gier 

Pozycja Kraj Ludność (mln) 
Ludność 

korzystająca z 
Internetu (mln) 

Wartość rynku (mln 
USD) 

1 Chiny 1 383,3 788,8 24 368,8 

2 Stany Zjednoczone 324,1 293,6 23 598,4 

3 Japonia 126,3 117,6 12 447,6 

4 Korea Południowa 50,5 44,6 4 047,3 

5 Niemcy 80,7 72,4 4 018,7 

6 Wielka Brytania 65,1 61,1 3 830,2 

7 Francja 64,7 56,7 2 737,9 

8 Hiszpania 46,1 37,6 1 812,0 

9 Kanada 36,3 32,8 1 792,2 

10 Włochy 59,8 41,3 1 742,1 

Źródło: Global Games Market Report 2016, Newzoo BV 

Wykres 9: Największe rynki gier na świecie w 2016 roku 

Źródło: Global Games Market Report 2016, Newzoo BV 

Zdaniem Emitenta, największe wzrosty rynków mogą być notowane w krajach, w których technologie 
mobilne dopiero zyskują na popularności, jak np. Brazylia czy Indie. Wraz z penetracją rynku przez 
operatorów telefonii komórkowej, wzrośnie również zainteresowanie grami mobilnymi. 

3. Trendy na globalnym rynku gier 

Jednym z bardziej perspektywicznych segmentów rynku będzie segment gier mobilnych ze względu na 
zwiększający się potencjał smartfonów i tabletów, które dościgają rozwiązania techniczne stosowane 
w urządzeniach stacjonarnych. 

W ocenie Emitenta, dynamiczny wzrost przychodów generowanych przez gry mobilne zostanie 
utrzymany w najbliższych latach. Szacunki wskazują, że wartość światowego rynku gier wzrośnie 
do 118,6 mld USD w 2019 roku, podczas gdy 33,6% z tej kwoty będą generowane przez gry na telefony 
komórkowe, a 10,6 % przez gry na tablety. Łączna wartość przychodów wygenerowanych przez gry 
w Segmencie mobile wyniesie w 2019 roku ok. 52,4 mld USD. Biorąc pod uwagę szacowaną wielkość 
rynku w roku 2019, tempo wzrostu powinno wynosić średniorocznie prawie 7%. 

Chiny USA Japonia Korea Południowa

Niemcy Wielka Brytania Francja Hiszpania

Kanada Pozostałe
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Wartość całego segmentu gier przeznaczonych na urządzenia stacjonarne powinna utrzymywać się 
na stałym poziomie. Widoczne będzie przechodzenie z tradycyjnego modelu dystrybucji polegającego 
na oferowaniu gier w stacjonarnych sklepach na wyodrębnionych nośnikach cyfrowych do dystrybucji 
cyfrowej. Na znaczeniu zyska również oferowanie bezpłatnych gier wraz z wbudowanym systemem 
mikropłatności, który pozwala na uzyskiwanie dodatkowych funkcjonalności gry. 

Zmianom ulegać będzie także sam proces produkcji gry, w który zazwyczaj będą zaangażowani sami 
gracze, testując pierwsze wersje gry. Producenci po wprowadzeniu gry na rynek będą ją nadal 
udoskonalać, oferując dodatki w celu utrzymania społeczności graczy jak najdłużej.  

Ponadto, cykl życia gry ulegnie dalszemu skróceniu. W 2015 roku. gry potrzebowały przeciętnie 
17 tygodni, aby osiągnąć 90% swojego potencjału, bazując na skumulowanej liczbie ściągnięć 
w porównaniu do 50 tygodni w roku 2012. Krótszy cykl życia wymusza konieczność wdrażania kolejnych 
innowacji implementowanych poprzez aktualizacje, aby aktywizować gracza do pozostania w grze przez 
znacznie dłuższy okres.  

Wykres 10: Prognoza zmian na globalnym rynku gier w podziale na segmenty rynku w latach 
2015 – 2019 (mld USD) 
 

Źródło: Global Games Market Report 2016, Newzoo BV 

Wykres 11: Prognoza zmian udziału rynku gier przeznaczonych na urządzenia mobilne 
w globalnym rynku gier w latach 2015 – 2019  

Źródło: Global Games Market Report 2016, Newzoo BV 
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Podsumowując, za kluczowe zmiany spodziewane na rynku gier można uznać:  

 produkowanie gier o bardziej powtarzalnych przychodach;  

 traktowanie gier jako usługi, bieżąca analiza oraz doskonalenie gry również w trakcie cyklu jej 
życia;  

 traktowanie gier jako usługi, bieżąca analiza oraz doskonalenie gry również w trakcie cyklu jej 
życia;  

 koncentracja na aktywizacji graczy, nakierowanej na zwiększenie ich zaangażowania w grę 
i stopniowe wydłużenie czasu poświęcanego na rozgrywkę, poprzez m.in. wykorzystanie 
funkcjonalności systemów multiplayer;  

 bieżący kontakt z graczem umożliwiający aktywny jego udział w tworzeniu i doskonaleniu gry;  

 znaczny poziom koncentracji rynku (kilku znaczących konkurentów) przy jednoczesnym istotnym 
jego rozdrobnieniu (wielu mniejszych wydawców). 

4. Konkurencja na rynku gier 

Dotychczas najważniejszymi ośrodkami produkcji gier elektronicznych były Stany Zjednoczone, 
Japonia. W ostatnich latach można zauważyć wzrost udziału producentów z Europy – dotyczy to nie 
tylko spółek pochodzących z Europy Zachodniej, takich, jak Ubisoft, ale również deweloperów z Europy 
Centralnej i Wschodniej, takich jak np. Wargaming z Białorusi czy CD Projekt z Polski.  

Kluczowe znaczenie na rynku gier ma zróżnicowanie produktowe, tzw. genre gry (typ gry). Obecnie 
rynek podzielony jest na dużych graczy posiadających w portfolio wiele typów gier (jak np. Ubisoft 
i Electronic Arts) oraz na mniejszych, specjalizujących się w konkretnym rodzaju gry (na polskim rynku 
jest to np. Bloober Team tworzący np. tylko gry z kategorii horror). Rynek gier charakteryzuje się 
relatywnie niskimi technicznymi barierami wejścia ze względu na globalną dostępność produktów 
poprzez kanały dystrybucji cyfrowej, która stanowi główny kanał dla mniejszych podmiotów.  

Emitent identyfikuje jako swych konkurentów podmioty produkujące gry o zbliżonej tematyce 
i skierowane do podobnych grup nabywców, co gry oferowane przez Emitenta. Szczegółowe informacje 
na temat poszczególnych konkurentów zostały przedstawione w sekcji Opis Konkurencji w części Opis 
działalności Emitenta. 
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OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE 

1. Podstawowe informacje  

 

Firma spółki T-Bull Spółka Akcyjna 

Siedziba i adres ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, Polska 

Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 
Wydział Gospodarczy 

KRS 0000579900 

REGON 021496967 

NIP 899-271-48-00 

Adres poczty elektronicznej contact@t-bull.com 

Strona internetowa http://www.t-bull.com 

Numer telefonu +48 795630974 

Kapitał zakładowy 112.410,00 PLN 

Wartość nominalna akcji 0,10 PLN 

Przeważający przedmiot 
działalności 

Działalność związana z oprogramowaniem 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki T-Bull spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław), wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000382478, w spółkę akcyjną na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki T-Bull spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 26 marca 2015 roku, objętej protokołem Rep. A nr 2173/2015, 
sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Lenart z Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona 
Roczniak spółka cywilna we Wrocławiu, przy ul. Świętego Mikołaja 8-11. Początkowy kapitał zakładowy 
Spółki został pokryty w wyniku przekształcenia z majątku spółki T-Bull spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Akcje zostały objęte w następujący sposób: 

 Damian Fijałkowski objął 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A1 
o łącznej wartości nominalnej 16.800,00 PLN (szesnaście tysięcy osiemset złotych); 

 Grzegorz Zwoliński objął 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A2 
o łącznej wartości nominalnej 16.800,00 PLN (szesnaście tysięcy osiemset złotych); 

 Integrated Thinking L.L.C. objęła 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii 
A3 o łącznej wartości nominalnej 16.800,00 PLN (szesnaście tysięcy osiemset złotych); 

 Integrated Thinking L.L.C. objęła 56.000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 
serii B o łącznej wartości nominalnej 5.600,00 PLN (pięć tysięcy sześćset złotych); 

 Leonidas Capital S.A. objęła 224.000 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na 
okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 22.400,00 PLN (dwadzieścia dwa tysiące 
czterysta złotych); 

 Firepoltron Limited objęła 112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B 
o łącznej wartości nominalnej 11.200,00 PLN (jedenaście tysięcy dwieście złotych); 

 Pretium Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. objęła 56.000 (pięćdziesiąt 
sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 5.600,00 PLN 
(pięć tysięcy sześćset złotych); 



 
Prospekt emisyjny T-Bull S.A. 

 

130 
 

 Kurtier spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. objęła 56.000 (pięćdziesiąt sześć 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 5.600,00 PLN (pięć 
tysięcy sześćset złotych). 

Spółka została utworzona na czas nieograniczony. 

Spółka działa na podstawie KSH i innych przepisów prawa dotyczących spółek prawa handlowego, 
a także postanowień Statutu i innych regulacji o charakterze wewnętrznym. 

Na Datę Prospektu spółką zależną od Emitenta jest spółka T-Bull Limited z siedzibą w Hong Kongu. 
Z uwagi na fakt, że spółka T-Bull Limited z siedzibą w Hong Kongu nie rozpoczęła oraz na Datę 
Prospektu nie prowadzi działalności, istnienie spółki nie ma wpływu na ocenę aktywów Emitenta. Poza 
wskazaną, spółką stowarzyszoną z Emitentem jest spółka The Dust S.A. Emitent uznaje, że posiadany 
przez Emitenta udział we wskazanych spółkach nie ma znaczącego wpływu na ocenę jego własnych 
aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat. 

Na Datę Prospektu Prezes Zarządu – Grzegorz Zwoliński, Członek Zarządu – Damian Fijałkowski oraz 
Członek Rady Nadzorczej – Radosław Łapczyński są jednocześnie Członkami Zarządu spółki 
SatRevolution S.A. z siedzibą we Wrocławiu, stanowiącymi 100% Członków Zarządu spółki 
SatRevolution S.A. Jednocześnie brak jest powiązań kapitałowych pomiędzy Spółką oraz SatRevolution 
S.A. Z uwagi na powyższe Spółka oraz SatRevolution S.A. są spółkami wzajemnie dominującymi 
i zależnymi w rozumieniu KSH. 

2. Przedmiot działalności 

Przedmiot działalności Spółki został oznaczony w § 5 Statutu Spółki i obejmuje: 

 działalność związaną z oprogramowaniem (62.01.Z); 

 działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z); 

 działalność związaną z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z); 

 pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 
(62.09.Z); 

 przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność 
(63.11.Z); 

 działalność portali internetowych (63.12.Z); 

 działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z); 

 pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.Z); 

 działalność wspomagającą edukację (85.60.Z); 

 działalność związaną z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z); 

Przeważającym przedmiotem działalności Emitenta jest działalność związana z oprogramowaniem 
(62.01.Z). 

3. Kapitał zakładowy  

Na Datę Prospektu, wyemitowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.410,00 PLN (sto dwanaście 
tysięcy czterysta dziesięć złotych 00/100) i dzieli się na 1.124.100 (jeden milion sto dwadzieścia cztery 
tysiące sto) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, następujących serii: 

 168.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1, uprzywilejowanych co do głosu w ten 
sposób, że na jedną Akcję Serii A1 przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu; 

 168.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A2, uprzywilejowanych co do głosu w ten 
sposób, że na jedną Akcję Serii A2 przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu; 

 168.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A3, uprzywilejowanych co do głosu w ten 
sposób, że na jedną Akcję Serii A3 przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu; 

 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 
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 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C1, uprzywilejowanych co do głosu w ten 
sposób, że na jedną Akcję Serii C1 przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu; 

 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C2, uprzywilejowanych co do głosu w ten 
sposób, że na jedną Akcję Serii C2 przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu; 

 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C3, uprzywilejowanych co do głosu w ten 
sposób, że na jedną Akcję Serii C3 przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu; 

 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D; 

 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

Na Datę Prospektu Statut Spółki zawiera upoważnienie dla Zarządu do podwyższania kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z § 61 Statutu Spółki, Zarząd Spółki został 
upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.000,00 
PLN (pięć tysięcy złotych). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą NWZ Spółki z dnia 23 lutego 2016 roku 
w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Rejestracja zmiany Statutu Spółki, o której mowa 
w zdaniu poprzednim została dokonana w dniu 28 kwietnia 2016 roku. W granicach kapitału docelowego 
Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, 
w drodze jednej lub kilku emisji akcji. W ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego, 
Zarząd może postanowić o emisji warrantów subskrypcyjnych. Akcje emitowane w ramach kapitału 
docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. 

Zmiany kapitału zakładowego następowały na podstawie następujących uchwał organów spółki T-Bull 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Spółki: 

 uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki T-Bull Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z dnia 24 września 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
spółki. Na podstawie wskazanej uchwały kapitał zakładowy spółki T-Bull Sp. z o.o. został 
podwyższony z kwoty 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) o kwotę 4.000,00 PLN (cztery tysiące 
złotych) do kwoty 9.000,00 PLN (dziewięć tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego 
zostało przeprowadzone poprzez utworzenie 4 (cztery) nowych udziałów w kapitale zakładowym 
spółki o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Udziały w podwyższonym 
kapitale zakładowym spółki T-Bull Sp. z o.o. zostały objęte przez spółkę Leonidas Capital S.A. z 
siedzibą we Wrocławiu za wkład w wysokości 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); 

 uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki T-Bull Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
spółki. Na podstawie wskazanej uchwały kapitał zakładowy spółki T-Bull Sp. z o.o. został 
podwyższony z kwoty 9.000,00 PLN (dziewięć tysięcy złotych) o kwotę 91.800,00 PLN 
(dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) do kwoty 100.800,00 PLN (sto tysięcy osiemset 
złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało przeprowadzone poprzez utworzenie 918 
(dziewięćset osiemnaście) nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki o wartości nominalnej 
100,00 PLN (sto złotych). Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki T-Bull Sp. z o.o. 
zostały objęte przez następujących wspólników spółki: (i) Damian Fijałkowski objął 153 (sto 
pięćdziesiąt trzy) nowe udziały o łącznej wartości nominalnej 15.300,00 PLN (piętnaście tysięcy 
trzysta złotych) i pokrył je wkładem pieniężnym w wysokości 1.500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset 
złotych), (ii) Grzegorz Zwoliński objął 153 (sto pięćdziesiąt trzy) nowe udziały o łącznej wartości 
nominalnej 15.300,00 PLN (piętnaście tysięcy trzysta złotych) i pokrył je wkładem pieniężnym w 
wysokości 1.500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych); (iii) Integrated Thinking LLC objęła 204 
(dwieście cztery) nowe udziały o łącznej wartości nominalnej 20.400,00 PLN (dwadzieścia tysięcy 
czterysta złotych) i pokrył je wkładem pieniężnym w wysokości 2.000,00 PLN (dwa tysiące 
złotych); (iv) Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu objęła 204 (dwieście cztery) nowe 
udziały o łącznej wartości nominalnej 20.400,00 PLN (dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) i 
pokrył je wkładem pieniężnym w wysokości 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych); (v) Firepoltron 
Limited objęła 102 (sto dwa) nowe udziały o łącznej wartości nominalnej 10.200,00 PLN (dziesięć 
tysięcy dwieście złotych) i pokrył je wkładem pieniężnym w wysokości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc 
złotych); (vi) Pretium Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. objęła 51 
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(pięćdziesiąt jeden) nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.100,00 PLN (dwadzieścia 
tysięcy czterysta złotych) i pokrył je wkładem pieniężnym w wysokości 500,00 PLN (pięćset 
złotych); oraz (vii) Kurtier Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. objęła 51 (pięćdziesiąt 
jeden) nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.100,00 PLN (dwadzieścia tysięcy 
czterysta złotych) i pokrył je wkładem pieniężnym w wysokości 500,00 PLN (pięćset złotych). 
Podwyższony kapitał zakładowy spółki w kwocie 82.800,00 PLN (osiemdziesiąt dwa tysiące 
osiemset złotych) został pokryty z kapitału zapasowego spółki T-Bull Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością; 

 uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie 
umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego, nowej 
emisji akcji, pozbawienia prawa poboru, upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału 
zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki. Na podstawie 
wskazanej uchwały kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 100.800,00 PLN (sto tysięcy 
osiemset złotych) o kwotę 5.600,00 PLN (pięć tysięcy sześćset złotych) do kwoty 95.200,00 PLN 
(dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) oraz podwyższony z kwoty 95.200,00 PLN 
(dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) o kwotę 15.000,00 PLN (piętnaście tysięcy 
złotych) do kwoty 110.200,00 PLN (sto dziesięć tysięcy dwieście złotych). Podwyższenie kapitału 
zakładowego zostało przeprowadzone poprzez emisję: (i) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) imiennych 
Akcji Serii C1, (ii) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) imiennych Akcji Serii C2, oraz (iii) 50.000 
(pięćdziesiąt tysięcy) imiennych Akcji Serii C3. Akcje utworzone w ramach podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej Damianowi 
Fijałkowskiemu, Grzegorzowi Zwolińskiemu oraz spółce Integrated Thinking LLC oraz zostały 
pokryte w formie wkładu pieniężnego. Cena emisyjna Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 oraz Akcji Serii 
C3 była równa wartości nominalnej i wynosiła 0,10 PLN (dziesięć groszy) za jedną Akcję; 

 uchwała Zarządu Spółki z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii D, w sprawie 
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D, w sprawie ustalenia 
ceny emisyjnej akcji serii D oraz w sprawie zmiany statutu Spółki związanej z emisją akcji serii D. 
Na podstawie wskazanej uchwały Zarządu, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 
110.200,00 PLN (sto dziesięć tysięcy dwieście złotych) o kwotę 2.210,00 PLN (dwa tysiące 
dwieście dziesięć złotych) do kwoty 112.410,00 PLN (sto dwanaście tysięcy czterysta dziesięć 
złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało przeprowadzone poprzez emisję 22.100 
(dwadzieścia dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D; 

 uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 roku 
w sprawie konwersji części akcji imiennych serii C1, serii C2 oraz serii C3 na akcje serii E na 
okaziciela, na mocy której dokonano konwersji: (i) 30.000 (trzydzieści tysięcy) imiennych Akcji 
Serii C1 na 30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E na okaziciela; (ii) 30.000 (trzydzieści tysięcy) 
imiennych Akcji Serii C2 na 30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E na okaziciela; oraz (iii) 30.000 
(trzydzieści tysięcy) imiennych Akcji Serii C3 na 30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E na 
okaziciela. 

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Spółki nie został podwyższony warunkowo. 

Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu, Akcje Serii A1, Akcje Serii A2, Akcje Serii A3, Akcje Serii C1, Akcje Serii 
C2 oraz Akcje Serii C3 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że odpowiednio każda Akcja Serii 
A1, Akcja Serii A2, Akcja Serii A3, Akcja Serii C1, Akcja Serii C2 oraz Akcja Serii C3 daje prawo do 
dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje Serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta zostały opłacone.  

Wysokość kapitału zakładowego Spółki na ostatni dzień bilansowy przedstawiony w Historycznych 
Informacjach Finansowych, tj. na dzień 31 grudnia 2016 roku, jest równa wysokości kapitału 
zakładowego na Datę Prospektu. 

Na Datę Prospektu nie istnieją akcje w kapitale zakładowym Spółki, które nie reprezentują kapitału 
(nie stanowią udziału w kapitale). 

Na Datę Prospektu nie istnieją akcje w kapitale zakładowym Spółki będące w posiadaniu Emitenta lub 
innych osób w jego imieniu lub podmiotów zależnych Emitenta. 
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Na Datę Prospektu nie istnieją papiery wartościowe, wymienne papiery wartościowe lub papiery 
wartościowe z warrantami w odniesieniu do kapitału zakładowego Spółki. 

Na Datę Prospektu nie istnieją prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału 
autoryzowanego (docelowego), ale niewyemitowanego, lub podwyższenia kapitału Emitenta. 

Na Datę Prospektu kapitał żadnego członka Grupy nie jest przedmiotem opcji i nie zostały wobec niego 
warunkowo lub bezwarunkowo uzgodnione, że stanie się przedmiotem opcji. 

Na Datę Prospektu posiadaczom akcji Emitenta nie przysługuje prawo pierwokupu i nie istnieją 
procedury związane z wykonaniem prawa pierwokupu. Nie istnieją także prawa do subskrypcji papierów 
wartościowych ani sposób postępowania z prawa do subskrypcji papierów wartościowych, które nie 
zostały wykonane. 

Akcje Istniejące nie są związane ze szczególnymi prawami, przywilejami i ograniczeniami. 

4. Grupa 

Na Datę Prospektu grupę tworzy Emitent oraz spółka T-Bull Limited z siedzibą w Hong Kongu jako 
spółka zależna od Emitenta.  

Emitent uznaje, że posiadany przez Emitenta udział we wskazanej spółce (T-Bull Limited z siedzibą 
w Hong Kongu) nie ma znaczącego wpływu na ocenę jego własnych aktywów i pasywów, sytuacji 
finansowej oraz zysków i strat. 

5. Spółki Zależne 

T-Bull Limited 

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat spółki T-Bull Limited z siedzibą w Hong Kongu. 
T-Bull Limited jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (company limited by shares). 

Na Datę Prospektu Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki T-Bull Limited. 

Firma spółki T-Bull Limited 

Siedziba i adres Rm. 1501A1 Grand Millennium Plaza (Lower Block), 181 Queen’s 
Road Central, Hong Kong 

Organ rejestrowy Rejestr Spółek (Companies Registry) 

Numer rejestrowy 2175567 

Spółka T-Bull Limited została założona w związku z rozważaną możliwością rozpoczęcia działalności 
na terenie Hong Kongu. Spółka T-Bull Limited nie rozpoczęła prowadzenia działalności, na Datę 
Prospektu spółka nie prowadzi aktywnej bieżącej działalności. Emitent nie ma stosunków handlowych 
z T-Bull Limited, w szczególności nie zawierał i nie zawiera z T-Bull Limited żadnych umów. T-Bull 
Limited nie jest spółką zależną mającą wpływ lub duże znaczenie dla działalności Emitenta. 

Na Datę Prospektu zostały podjęte działania w celu wykreślenia spółki T-Bull Limited z rejestru spółek 
w Hong Kongu. 

6. Jednostki stowarzyszone 

The Dust S.A. (dawniej: The Dust Sp. z o.o.) 

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat spółki The Dust S.A. 

Na Datę Prospektu Spółka posiada 20,08% akcji w kapitale zakładowym spółki The Dust S.A., 
co uprawnia do wykonywania 14,29% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki The Dust 
S.A. The Dust S.A. jest jednostką stowarzyszoną z Emitentem. 

Emitent

T-Bull 
Limited 
(100%)
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Firma spółki The Dust S.A. (dawniej: The Dust spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością) 

Siedziba i adres ul. Szczęśliwa 33, lok. 6.B.14, 53-445 Wrocław 

Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 
Wydział Gospodarczy KRS 

KRS 0000672621 

REGON 022411447 

NIP 8992753616 

Kapitał zakładowy 148.000,00 PLN 

Przeważający przedmiot 
działalności 

Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z) 

 

W dniu 18 marca 2014 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki T-Bull spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie przez 
spółkę T-Bull spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod firmą The Dust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we 
Wrocławiu. Zgoda wyrażona w uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników obejmowała 
zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą The Dust spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością ze spółką Me & My Friends S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz objęcie przez spółkę 
T-Bull spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 400 (czterysta) udziałów w kapitale zakładowym spółki 
The Dust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiących 40% kapitału zakładowego spółki. 
Na mocy umowy spółki z dnia 31 marca 2014 roku została zawiązana spółka pod firmą The Dust spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, w której kapitale zakładowym 400 (czterysta) udziałów o wartości 
nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 40.000,00 PLN 
(czterdzieści tysięcy złotych) zostało objęte przez spółkę T-Bull spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. W dniu 13 kwietnia 2017 roku spółka The Dust spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę The Dust S.A. W ramach przeważającego 
przedmiotu działalności spółka The Dust S.A. zajmuje się produkcją advergamingową, tj. tworzeniem 
gier mobilnych na potrzeby reklamowe innych marek. 
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ZARZĄDZANIE I ŁAD KORPORACYJNY 

Zgodnie z KSH, organem zarządzającym Spółki jest Zarząd, a organem nadzorującym Spółki jest Rada 
Nadzorcza. Opis Zarządu oraz Rady Nadzorczej został przygotowany w oparciu o KSH i Statut 
obowiązujące na Datę Prospektu. Poza członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej nie ma 
osób mających istotne znaczenie dla prawidłowego zarządzania Spółką Emitenta. 

1. Zarząd 

Organem zarządzającym Spółki jest Zarząd. 

Skład Zarządu 

Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych 
przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 lat. 
Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Mandaty członków 
Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być 
powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje. 

Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnych powodów. 

Kompetencje Zarządu 

Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą 
wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone do kompetencji innych władz 
Spółki. 

Sposób funkcjonowania Zarządu 

Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Szczegółowe 
zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu. 
Regulamin Zarządu jest uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej. Zarząd jest 
zobowiązany zarządzać sprawami i majątkiem Spółki oraz spełniać obowiązki ze starannością 
wymaganą w działalności gospodarczej, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady 
Nadzorczej. 

Zgodnie ze Statutem, pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 
Zarządu. Gdy członków Zarządu jest więcej niż dwóch, to w przypadku równości głosów, decyduje głos 
Prezesa Zarządu. 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu 
jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu 
wieloosobowego dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie 
z prokurentem.  

Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, 
upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 
Zarządu. Gdy Członków Zarządu jest więcej niż dwóch, to w przypadku równości głosów, decyduje głos 
Prezesa Zarządu. 

Członkowie Zarządu otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad 
określanych przez Radę Nadzorczą. W Spółce mogą być wprowadzane programy motywacyjne dla 
Członków Zarządu, w tym uprawniające do nabywania Akcji Spółki na warunkach wskazanych 
w uchwale Walnego Zgromadzenia i doprecyzowane przez Radę Nadzorczą. 

Członkowie Zarządu 

Na Datę Prospektu w skład Zarządu wchodzą: 
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 Grzegorz Zwoliński – Prezes Zarządu; 

 Damian Fijałkowski – Wiceprezes Zarządu. 

Poniżej przedstawiono krótki opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Członków Zarządu. 

Grzegorz Zwoliński – Prezes Zarządu 

Wiek: 36 lat 

Adres służbowy Grzegorza Zwolińskiego to: T-Bull S.A., ul. Szczęśliwa 33/2.B.09, 53-445 Wrocław / 
SatRevolution S.A., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. 

Grzegorz Zwoliński został powołany na aktualną kadencję do Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji 
Prezesa Zarządu w dniu 30 czerwca 2015 roku, na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników z dnia 26 marca 2015 roku. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 30 czerwca 2020 roku, jednak mandat Prezesa 
Zarządu wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za 2019 rok (5-letnia kadencja za okres od 2015 roku do 2020 roku). 

Grzegorz Zwoliński posiada wykształcenie średnie. 

Doświadczenie zawodowe: 

2017 – 2017   The Dust S.A. – Członek Zarządu; 

2016 – obecnie   Emitent – Prezes Zarządu; 

2016 – obecnie   SatRevolution S.A. – Prezes Zarządu; 

2014 – obecnie   D.A.R.C. Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;    

2014 – 2017   The Dust Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2012 – 2016   T-Bull Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2011 – 2012    T-Bull Sp. z o.o. – Członek Zarządu. 

Damian Fijałkowski – Członek Zarządu 

Wiek: 32 lat 

Adres służbowy Damiana Fijałkowskiego to: T-Bull S.A., ul. Szczęśliwa 33/2.B.09, 53-445 Wrocław / 
SatRevolution S.A., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. 

Damian Fijałkowski został powołany na aktualną kadencję do Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji 
Członka Zarządu w dniu 30 czerwca 2015 roku, na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników z dnia 26 marca 2015 roku. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 30 czerwca 2020 roku, jednak mandat Członka 
Zarządu wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za 2019 rok (5-letnia kadencja za okres od 2015 roku do 2020 roku). 

Damian Fijałkowski posiada wykształcenie wyższe. W 2010 roku ukończył studia magisterskie 
na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej uzyskując tytuł Magistra Inżyniera 
Informatyki. 

Doświadczenie zawodowe: 

2017 – 2017   The Dust S.A. – Członek Zarządu; 

2016 – obecnie   Emitent – Członek Zarządu; 

2016 – obecnie   SatRevolution S.A. – Członek Zarządu; 

2014 – obecnie   D.A.R.C. Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2014 – 2017   The Dust Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2014 – 2015   Coffee Star Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 
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2011 – 2016   T-Bull Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2009 – 2011   LSB Data Sp. z o.o. – Projektant/Programista. 

Funkcje pełnione przez członka Zarządu w innych spółkach 

Poniżej przedstawiono informacje na temat innych spółek kapitałowych i osobowych, w których, 
w okresie ostatnich pięciu lat, członek Zarządu: (i) pełnił funkcje w organach zarządzających 
lub nadzorczych, (ii) posiadał akcje lub udziały, (iii) był wspólnikiem. 

Grzegorz Zwoliński – Prezes Zarządu 

Sprawowane przez Grzegorza Zwolińskiego w ciągu ostatnich 5 lat funkcje w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek (poza funkcją pełnioną w Zarządzie 
Emitenta): 

2017 – 2017   The Dust S.A. – Członek Zarządu; 

2016 – obecnie   SatRevolution S.A. – Prezes Zarządu; 

2014 – obecnie   D.A.R.C. Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;    

2014 – 2017   The Dust Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2012 – 2016   T-Bull Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2011 – 2012    T-Bull Sp. z o.o. – Członek Zarządu. 

Grzegorz Zwoliński w ciągu ostatnich 5 lat posiadał oraz na Datę Prospektu posiada udziały lub akcje 
oraz jest wspólnikiem:  

 SatRevolution S.A.; 

 D.A.R.C. Sp. z o.o. 

Damian Fijałkowski – Członek Zarządu 

Sprawowane przez Damiana Fijałkowskiego w ciągu ostatnich 5 lat funkcje w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek (poza funkcją pełnioną w Zarządzie 
Emitenta): 

2017 – 2017   The Dust S.A. – Członek Zarządu; 

2016 – obecnie   SatRevolution S.A. – Członek Zarządu; 

2014 – obecnie   D.A.R.C. Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2014 – 2017   The Dust Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2014 – 2015   Coffee Star Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2011 – 2016   T-Bull Sp. z o.o. – Członek Zarządu. 

Damian Fijałkowski w ciągu ostatnich 5 lat posiadał oraz na Datę Prospektu posiada udziały lub akcje 
oraz jest wspólnikiem:  

 SatRevolution S.A.; 

 D.A.R.C. Sp. z o.o. 

2. Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności. 

Skład Rady Nadzorczej 

Zgodnie ze Statutem, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady 
Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany do pełnienia 
tej funkcji. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej może nastąpić tylko z ważnych powodów, 
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z zastrzeżeniem punktów poniższych, tj. z wyłączeniem Członków Rady Nadzorczej powoływanych 
w ramach uprawnień osobistych. 

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki, z zastrzeżeniem 
uprawnień osobistych akcjonariuszy, zastrzeżonych w § 16 Statutu Spółki: 

 tak długo jak akcjonariusz Damian Fijałkowski będzie posiadał co najmniej 140.000 (sto 
czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania 
i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia 
doręczonego Spółce; 

 tak długo jak akcjonariusz Grzegorz Zwoliński będzie posiadał co najmniej 140.000 (sto 
czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania 
i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia 
doręczonego Spółce; 

 tak długo jak akcjonariusz Radosław Łapczyński będzie posiadał co najmniej 140.000 (sto 
czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania 
i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia 
doręczonego Spółce. 

Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego 
i Sekretarza. 

Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób 
suwerenny przez Walne Zgromadzenie. Statut nie określa kryteriów niezależności i trybu wyboru 
niezależnych członków Rady Nadzorczej. 

Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, 
że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi 
informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy. 

Na Datę Prospektu trzech Członków Rady Nadzorczej – Radosław Łapczyński, Wojciech Ratymirski 
oraz Krzysztof Kłysz spełniają wymagania niezależności w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach. 
Wojciech Ratymirski oraz Krzysztof Kłysz spełniają wymagania niezależności w rozumieniu Dobrych 
Praktyk Spółek notowanych na GPW. 

Mając na uwadze regulacje Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz Dobrych Praktyk Spółek notowanych 
na GPW, skład Rady Nadzorczej Spółki powinien spełniać następujące warunki: (i) co najmniej dwóch 
Członków Rady Nadzorczej spełnia warunki niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach 
Spółek notowanych na GPW, (ii) większość członków komitetu audytu (a w przypadku powierzenia 
Radzie Nadzorczej pełnienia funkcji komitetu audytu, regulacje odpowiednio stosuje się do Rady 
Nadzorczej), w tym jego przewodniczący, powinno spełniać kryteria niezależności wskazane w Ustawie 
o Biegłych Rewidentach. 

Kompetencje Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działania. Zgodnie ze Statutem Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej, należą w szczególności: 

 ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły 
rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; 

 ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty; 

 składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, 
o których mowa w powyższych punktach; 

 zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub 
wszystkich członków Zarządu; 

 delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu 
niemogących sprawować swych czynności; 
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 inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia; 

 ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu; 

 wprowadzanie programów motywacyjnych dla członków Zarządu lub kluczowych pracowników 
Spółki; 

 wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki. 

Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej 

Zgodnie ze Statutem Spółki, organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin, 
uchwalony przez Radę Nadzorczą. 

Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. 
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
a w razie jego nieobecności, zastępca Przewodniczącego. 

Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej 
połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Przewodniczący zwołuje posiedzenie 
Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku 
Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien 
zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. 

Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, 
zastępca Przewodniczącego. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady 
Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej 
porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych 
porządkiem obrad Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały, chyba że wszyscy jej członkowie są 
obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. 

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie 
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub 
wideokonferencji umożliwiającej równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację Członków Rady 
Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać swój głos za pośrednictwem innego Członka 
Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do 
samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.  

Członkowie Rady Nadzorczej 

Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 członków: 

 Radosław Łapczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

 Paweł Niklewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 

 Bartosz Greczner – Członek Rady Nadzorczej; 

 Wojciech Ratymirski – Członek Rady Nadzorczej; 

 Krzysztof Kłysz – Członek Rady Nadzorczej. 

Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie. 

Poniżej przedstawiono krótki opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Członków Rady Nadzorczej. 

Radosław Łapczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Wiek: 39 lat 

Adres służbowy Radosława Łapczyńskiego to: ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. 

Radosław Łapczyński został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w dniu 26 marca 2015 roku. Kadencja Radosława Łapczyńskiego 
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jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej upływa w dniu 26 marca 2020 roku, jednak mandat Członka 
Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za 2019 rok (5-letnia kadencja za okres od 2015 roku do 2020 roku). 

Radosław Łapczyński posiada wykształcenie wyższe. W 2002 roku ukończył studia magisterskie 
na Politechnice Wrocławskiej otrzymując tytuł Magistra inżyniera zarządzania i marketingu. 

Radosław Łapczyński posiada certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie 
rzeczy nr 00981/F4/06. 

Doświadczenie zawodowe: 

2017 – obecnie   The Dust S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2016 – obecnie   SatRevolution S.A. – Członek Zarządu; 

2015 – 2017    Pył Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2015 – obecnie   Emitent – Członek Rady Nadzorczej; 

2015 – obecnie   Coffee Star Sp. z o.o. – Prokurent; 

2015 – 2016    Hemiola Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2015 – 2016    Efel Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2015 – obecnie   Innovo Sp. z o.o. – Prokurent; 

2014 – 2015    Monari Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2014 – 2015    Fenrod Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2014 – 2015    Kazam Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2014 – 2014    Renoda Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2013 – 2013    Kompas Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2012 – 2013    Mikobar Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2012 – 2013    Silesia Petrol Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2012 – 2012    Gazanter Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2012 – 2012    Kazak Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2011 – 2012    Naftoil Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2011 – 2012    Turkus Trade Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2011 – 2012    Benzopol Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2011 – 2012    Asteroil Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2011 – 2011    Naftogaz Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2009 – 2009    Huard Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2009 – obecnie   Silesian Catalysts Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2009 – obecnie   Sigmatik Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2008 – 2009    Ekonaft Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2008 – obecnie   Integrated Thinking L.L.C. – Wspólnik Zarządzający; 

2007 – 2008    Anex Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2007 – 2008    Przyjazna Energia Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2006 – 2006    PetroArt Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2003 – obecnie   Gas Consulting Łapczyński&Niklewicz Sp.j. – wspólnik; 

2002 – 2003    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Specjalista; 
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2001 – 2001    Estiko Plastar AS, Tartu, Estonia – Praktykant. 

Paweł Niklewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Wiek: 38 lat 

Adres służbowy Pawła Niklewicza to: ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. 

Paweł Niklewicz został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Członka Rady 
Nadzorczej, w dniu 24 listopada 2015 roku. Kadencja upływa w dniu 26 marca 2020 roku, jednak mandat 
Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2019 rok (5-letnia kadencja za okres od 2015 roku do 2020 roku). 

Paweł Niklewicz posiada wykształcenie wyższe. W 2003 roku ukończył studia magisterskie 
na Politechnice Wrocławskiej otrzymując tytuł Magister inżynier na Wydziale Chemicznym. 

Doświadczenie zawodowe: 

2016 – obecnie   SatRevelution S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  

2015 – obecnie   Emitent – Zastępca Rady Nadzorczej; 

2013 – 2014    Dendromer Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2013 – 2014    Paraben Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2013 – 2014    Monewa Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2012 – 2012    Likon Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2012 – 2012   Petrotim Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2012 – 2012    Inwestyn Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2012 – 2012    Gazoilen Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2012 – 2012    Zynga Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2009 – 2010    Agila Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2009 – obecnie   Silesian Catalysts Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2009 – obecnie   Sigmatik Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2008 – 2010    Profioil Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2008 – obecnie   Chemistry Consulting L.L.C. – Wspólnik Zarządzający; 

2007 – 2008    Anex Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2007 – 2008    Przyjazna Energia Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2006 – 2006    PetroArt Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2003 – obecnie   Gas Consulting Łapczyński&Niklewicz Sp.j. – Wspólnik. 

Bartosz Greczner – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 34 lata 

Adres służbowy Bartosza Grecznera to: ul. Fabryczna 16h, lok. 3.04, 53-609 Wrocław. 

Bartosz Greczner został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Członka Rady 
Nadzorczej w dniu 24 listopada 2015 roku. Kadencja upływa dnia 26 marca 2020 roku, jednak mandat 
Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2019 rok (5-letnia kadencja za okres od 2015 roku do 2020 roku). 

Bartosz Greczner posiada wykształcenie wyższe oraz tytuł doktora nauk prawnych. W 2007 roku 
ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Prawa, Administracji 
i Ekonomii otrzymując tytuł Magister Prawa. W 2007 roku Bartosz Greczner uzyskał również Dyplom 
z Prawa Angielskiego i Unii Europejskiej w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez 
Institute of Continuing Education na University of Cambridge. Bartosz Greczner uczestniczył także 
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w programach naukowych organizowanych przez uczelnie w USA oraz na Litwie – w 2005 roku ukończył 
program organizowany przez Mykolo Romerio University (Wilno, Litwa) oraz w 2007 roku program 
organizowany przez University of Tennessee (Knoxville, USA). 

W 2013 roku, Bartosz Greczner uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji 
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Doświadczenie zawodowe: 

2016 – obecnie   Klaster Innowacyjna Medycyna – Wiceprezes Zarządu; 

2016 – obecnie   SatRevolution S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2016 – obecnie   Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Radca Prawny; 

2015 – obecnie   Emitent – Członek Rady Nadzorczej; 

2015 – 2016   Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – 
czynności wykonywane w ramach umowy zlecenia;2015 – 2016 
 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – 
czynności wykonywane w ramach umowy zlecenia; 

2013 – 2016   Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Specjalista w Dziale 
Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji; 

2007 – 2014   Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji o Ekonomii – 
Wykładowca; 

2007 – 2008   Główny Inspektorat Farmaceutyczny – Specjalista w Departamencie 
Organizacyjno-Prawnym. 

Dodatkowo Bartosz Greczner w 2015 roku rozpoczął własną działalność gospodarczą pod nazwą 
Bartosz Greczner Kancelaria Radcowska w zakresie działalności prawniczej. 

Wojciech Ratymirski – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 40 lat 

Adres służbowy Wojciecha Ratymirskiego to: ul. Brucknera 25-43, 51-411 Wrocław. 

Wojciech Ratymirski został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Członka Rady 
Nadzorczej w dniu 21 marca 2017 roku. Kadencja upływa dnia 26 marca 2020 roku, jednak mandat 
Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2019 rok (5-letnia kadencja za okres od 2015 roku do 2020 roku). 

Wojciech Ratymirski posiada wykształcenie wyższe. W 2001 roku ukończył studia magisterskie na 
kierunku Prawo, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Wojciech Ratymirski 
ukończył również w 2002 roku studia magisterskie na kierunku Politologia, na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wojciech Ratymirski jest absolwentem studiów 
podyplomowych na kierunku Rachunkowość i Kontrola Finansowa na Akademii Ekonomicznej 
we Wrocławiu. 

Wojciech Ratymirski uzyskał w 2005 roku Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów nr 10192/2005. 

Doświadczenie zawodowe: 

2017 – obecnie   Emitent – Członek Rady Nadzorczej; 

2017 – obecnie   Survicate Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 

2015 – 2015   Indata S.A. – Członek Zarządu; 

2014 – 2016    Indata S.A. – Dyrektor Finansowy; 

2012 – obecnie   Conor Capital Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2011 – obecnie   Familycare Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2009 – 2011    One2One S.A. – Dyrektor Finansowy; 



 
Prospekt emisyjny T-Bull S.A. 

 

143 
 

2008 – obecnie   IBD Conor Sp. z o.o. – partner; 

2007 – 2012    CMM Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2005 – 2009   Innovation Technology Group S.A. – Dyrektor Finansowy. 

Dodatkowo Wojciech Ratymirski w 2005 roku rozpoczął własną działalność gospodarczą pod nazwą 
Wojciech Ratymirski ”Vectigal” Mgr Wojciech Ratymirski w zakresie doradztwa gospodarczego 
i finansowego oraz inwestycji. 

Krzysztof Kłysz – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 32 lata 

Adres służbowy Krzysztofa Kłysza to: ul. Jasna 9, 52-200 Wysoka. 

Krzysztof Kłysz został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Członka Rady 
Nadzorczej w dniu 21 marca 2017 roku. Kadencja upływa dnia 26 marca 2020 roku, jednak mandat 
Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2019 rok (5-letnia kadencja za okres od 2015 roku do 2020 roku). 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2008 roku związany z finansami i rynkiem 
kapitałowym. Karierę zawodową rozpoczynał w Sobet S.A. (spółka z branży budownictwa), gdzie 
między innymi uczestniczył w budżetowaniu i kontrolingu robót budowlanych (w 2011 roku przychody 
spółki prawie 100 mln PLN), był odpowiedzialny za relacje inwestorskie (koordynacja procesu debiutu 
na NewConnect, kilka emisji wtórnych, obowiązki informacyjne, współpraca z funduszami 
inwestycyjnymi) oraz za pozyskiwanie robót zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Od 2013 roku 
w strukturach Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A., gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora 
Inwestycyjnego oraz wspiera rozwój podmiotów trzecich (spółek portfelowych) w zakresie doradztwa 
strategicznego, gospodarczego i związanego z rynkiem kapitałowym. Będąc Certyfikowanym Doradcą 
ASO GPW, jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu wielu serii akcji i obligacji na NewConnect 
i Catalyst oraz za relacje inwestorskie (ASO NewConnect, ASO Catalyst oraz rynek regulowany). 

Doświadczenie zawodowe: 

2017 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej; Sekretarz Rady Nadzorczej; 

2017 – obecnie  The Dust S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2013 – obecnie  Tech Invest Group S.A. – Dyrektor Inwestycyjny; 

2008 – 2013  Sobet S.A. – przygotowanie analiz finansowych, prowadzenie relacji 
inwestorskich. 

Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach 

Poniżej przedstawiono informacje na temat innych spółek kapitałowych i osobowych, w których 
w okresie ostatnich pięciu lat członkowie Rady Nadzorczej: (i) pełnili funkcje w organach zarządzających 
lub nadzorczych, (ii) posiadali akcje lub udziały, (iii) byli wspólnikami. 

Radosław Łapczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Sprawowane przez Radosława Łapczyńskiego w ciągu ostatnich 5 lat funkcje w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek (poza funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej 
Emitenta): 

2017 – obecnie  The Dust S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2016 – obecnie   SatRevolution S.A. – Członek Zarządu; 

2015 – obecnie   Coffee Star Sp. z o.o. – Prokurent;  

2015 – obecnie   Innovo Sp. z o.o. – Prokurent; 

2015 – 2017   Pył Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2015 – 2016    Hemiola Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 
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2015 – 2016    Efel Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2014 – 2015    Monari Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2014 – 2015    Monari Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2014 – 2015    Fenrod Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2014 – 2015    Kazam Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2014 – 2014    Renoda Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2013 – 2013    Kompas Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2012 – 2013    Mikobar Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2012 – 2013    Silesia Petrol Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2012 – 2012    Gazanter Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2012 – 2012    Kazak Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2011 – 2012    Naftoil Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2011 – 2012    Turkus Trade Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2011 – 2012    Benzopol Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2011 – 2012    Asteroil Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2009 – obecnie   Silesian Catalysts Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2009 – obecnie   Sigmatik Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

Radosław Łapczyński w ciągu ostatnich 5 lat posiadał oraz na Datę Prospektu posiada udziały lub akcje 
oraz jest wspólnikiem:  

 SatRevolution S.A.; 

 Eko Link Sp. z o.o.; 

 Innovo Sp. z o.o.; 

 Coffee Star Sp. z o.o.; 

 Sograf Sp. z o.o.; 

 Pył Sp. z o.o.; 

 Integrated Thinking L.L.C.; 

 Gas Consulting Łapczyński&Niklewicz Sp.j.; 

 Hemiola Sp. z o.o.; 

 Efel Sp. z o.o.; 

 Monari Sp. z o.o.; 

 Fenrod Sp. z o.o.; 

 Kazam Sp. z o.o.; 

 Renoda Sp. z o.o. 

Paweł Niklewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Sprawowane przez Pawła Niklewicza w ciągu ostatnich 5 lat funkcje w organach administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych spółek (poza funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej Emitenta): 

2016 – obecnie   SatRevelution S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  

2013 – 2014    Dendromer Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2013 – 2014    Paraben Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 
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2013 – 2014    Monewa Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2012 – 2012    Likon Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2012 – 2012   Petrotim Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2012 – 2012    Inwestyn Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2012 – 2012    Gazoilen Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2012 – 2012    Zynga Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2009 – obecnie   Silesian Catalysts Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2009 – obecnie   Sigmatik Sp. z o.o. – Członek Zarządu. 

Paweł Niklewicz w ciągu ostatnich 5 lat posiadał oraz na Datę Prospektu posiada udziały lub akcje oraz 
jest wspólnikiem:  

 Mikobar Sp. z o.o.; 

 Silesia Petrol Sp. z o.o.; 

 Gazanter Sp. z o.o.; 

 Kazak Sp. z o.o.; 

 Chemistry Consulting L.L.C.; 

 Gas Consulting Łapczyński&Niklewicz Sp.j.; 

 Silesian Catalysts Sp. z o.o.; 

 Sigmatik Sp. z o.o. 

Bartosz Greczner – Członek Rady Nadzorczej 

Sprawowane przez Bartosza Grecznera w ciągu ostatnich 5 lat funkcje w organach administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych spółek (poza funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej Emitenta): 

2016 – obecnie   Klaster Innowacyjna Medycyna – Wiceprezes Zarządu; 

2016 – obecnie   SatRevolution S.A. – Członek Rady Nadzorczej. 

Bartosz Greczner posiada również mniejszościowe pakiety akcji spółek publicznych, w liczbie 
nieprzekraczającej 1% akcji, uprawniające do nie więcej niż 1% głosów na walnym zgromadzeniu. 

Wojciech Ratymirski – Członek Rady Nadzorczej 

Sprawowane przez Wojciecha Ratymirskiego w ciągu ostatnich 5 lat funkcje w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek (poza funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej 
Emitenta): 

2017 – obecnie   Survicate Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 

2015 – 2015   Indata S.A. – Członek Zarządu; 

2012 – obecnie   Conor Capital Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2011 – obecnie   Familycare Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2007 – 2012    CMM Sp. z o.o. – Prezes Zarządu. 

Wojciech Ratymirski w ciągu ostatnich 5 lat posiadał oraz na Datę Prospektu posiada udziały lub akcje 
oraz jest wspólnikiem (bezpośrednio lub pośrednio): 

 IBD Conor Sp. z o.o.; 

 CMM Sp. z o.o. 

Krzysztof Kłysz – Członek Rady Nadzorczej 
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Sprawowane przez Krzysztofa Kłysza w ciągu ostatnich 5 lat funkcje w organach administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych spółek (poza funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej Emitenta): 

2017 – obecnie  The Dust S.A. – Członek Rady Nadzorczej. 

Krzysztof Kłysz w ciągu ostatnich 5 lat posiadał oraz na Datę Prospektu posiada nieznaczne liczby akcji 
spółek publicznych (poniżej 1%). 

3. Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej 

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, poza 
wyjątkami opisanymi powyżej oraz w punkcie Akcje Istniejące będące w posiadaniu członków Zarządu 
lub Rady Nadzorczej poniżej, w okresie ostatnich pięciu lat, Członkowie Zarządu ani Członkowie Rady 
Nadzorczej: 

 nie byli udziałowcami/akcjonariuszami żadnej spółki kapitałowej, ani wspólnikami w spółce 
osobowej; 

 nie byli akcjonariuszami spółki publicznej, posiadającymi akcje reprezentujące więcej niż 1% 
głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki; 

 nie prowadzili działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki; 

 nie zostali skazani za przestępstwo oszustwa; 

 nie byli podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów 
ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), ani żaden organ 
państwowy, ani inny organ nadzoru (w tym uznana organizacja zawodowa) nie nałożył na nich 
sankcji; 

 żaden sąd nie wydał wobec nich zakazu pełnienia funkcji w organach administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub 
prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki; 

 nie byli członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego ani członkiem 
wyższego kierownictwa w podmiotach, względem których w okresie ich kadencji, przed lub po jej 
upływie, ustanowiono zarząd komisaryczny, prowadzono postępowanie upadłościowe, 
likwidacyjne lub inne postępowanie podobnego rodzaju. 

Powiązania rodzinne 

Nie istnieją żadne powiązania rodzinne pomiędzy Członkami Zarządu lub Członkami Rady Nadzorczej 
oraz pomiędzy Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej. 

Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w innych 
podmiotach 

Poza wyjątkami opisanymi powyżej, żaden Członek Zarządu ani Członek Rady Nadzorczej nie sprawuje 
funkcji administracyjnych, nadzorczych czy zarządzających w jakiejkolwiek innej spółce, ani nie pełni 
poza Spółką żadnych ważnych funkcji, które mogłyby być istotne dla Spółki. 

Konflikt interesów 

W odniesieniu do żadnego Członka Zarządu ani Członka Rady Nadzorczej nie występują faktyczne ani 
potencjalne konflikty interesów pomiędzy ich interesem osobistym, a obowiązkami lub zobowiązaniami 
wobec Spółki, w tym związane z pełnieniem przez nich funkcji w innych podmiotach gospodarczych 
o charakterze konkurencyjnym wobec Spółki. 

Spółki, w których organach funkcje sprawują Członkowie Zarządu lub Członkowie Rady Nadzorczej 
Emitenta oraz spółki, w których wspólnikami są Członkowie Zarządu lub Członkowie Rady Nadzorczej 
Emitenta, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta. 

Umowy i porozumienia z członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej 

W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz do Daty Prospektu Spółka nie 
dokonywała, innych niż opisane w rozdziale Transakcje z podmiotami powiązanymi, transakcji z 
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Członkami Zarządu lub Członkami Rady Nadzorczej, ani nie dokonała wypłaty świadczeń innych niż 
opisane w niniejszym rozdziale świadczenia z tytułu wynagrodzeń za pełnienie funkcji w organach 
Spółki lub z tytułu świadczenia pracy na rzecz Spółki. 

Umowy i porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi 
osobami, na mocy których powołano członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej 

Nie istnieją żadne umowy ani porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami Spółki, klientami, 
dostawcami ani innymi podmiotami, na podstawie których jakikolwiek członek Zarządu lub członek Rady 
Nadzorczej został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. 

Akcje Istniejące będące w posiadaniu członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej 
 
Grzegorz Zwoliński 

Na Datę Prospektu 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) Akcji Serii A2, 20.000 (dwadzieścia 
tysięcy) Akcji Serii C2 oraz 30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E jest w posiadaniu Grzegorza 
Zwolińskiego. Akcje posiadane przez Pana Grzegorza Zwolińskiego stanowią łącznie 19,39% Akcji oraz 
dają prawo do 24,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Akcje Serii A2 oraz Akcje Serii C2, będące w posiadaniu Grzegorza Zwolińskiego, są akcjami 
uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną Akcję Serii A2 oraz jedną Akcję Serii C2 przypadają dwa 
głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Na Datę Prospektu nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie zbywania przez członków Zarządu lub 
członków Rady Nadzorczej posiadanych przez nich Akcji. 

Damian Fijałkowski 

Na Datę Prospektu 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) Akcji Serii A1, 20.000 (dwadzieścia 
tysięcy) Akcji Serii C1 oraz 30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E jest w posiadaniu Damiana 
Fijałkowskiego. Akcje posiadane przez Pana Damiana Fijałkowskiego stanowią łącznie 19,39% Akcji 
oraz dają prawo do 24,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Akcje Serii A1 oraz Akcje Serii C1, będące w posiadaniu Damiana Fijałkowskiego, są akcjami 
uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną Akcję Serii A1 oraz jedną Akcję Serii C1 przypadają dwa 
głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Na Datę Prospektu nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie zbywania przez członków Zarządu lub 
członków Rady Nadzorczej posiadanych przez nich Akcji. 

Radosław Łapczyński 

Na Datę Prospektu 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) Akcji Serii A3, 20.000 (dwadzieścia 
tysięcy) Akcji Serii C3 oraz 30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E jest w posiadaniu Radosława 
Łapczyńskiego. Akcje posiadane przez Pana Roberta Łapczyńskiego stanowią łącznie 19,39% Akcji 
oraz dają prawo do 24,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Akcje Serii A3 oraz Akcje Serii C3, będące w posiadaniu Radosława Łapczyńskiego, są akcjami 
uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną Akcję Serii A3 oraz jedną Akcję Serii C3 przypadają dwa 
głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Na Datę Prospektu nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie zbywania przez członków Zarządu lub 
członków Rady Nadzorczej posiadanych przez nich Akcji. 

Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarządzających i nadzorujących w spółkach w stanie 
likwidacji 

Z wyjątkiem przypadków wskazanych wyżej, żaden Członek Zarządu ani Członek Rady Nadzorczej nie 
sprawował ani nie sprawuje funkcji administracyjnych, nadzorczych czy zarządzających w spółce, która 
została postawiona w stan likwidacji. 
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Udział członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej w Ofercie 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, w zakresie, w jakim jest to znane Spółce na Datę Prospektu, 
Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej nie zamierzają uczestniczyć w Ofercie 
i obejmować Nowych Akcji. 

Relacje gospodarcze Spółki z podmiotami zależnymi od bliskich członków rodziny Członków 
Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta 

Spółki nie wiążą z podmiotami zależnymi od bliskich członków rodziny członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej Emitenta żadne relacje gospodarcze. 

4. Wynagrodzenie i warunki umów o pracę członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej 

Wynagrodzenie i zasady zatrudnienia członków Zarządu 

Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 

Spółka nie planuje zatrudniania Członków Zarządu na podstawie umowy o pracę. 

Począwszy od dnia rejestracji Emitenta Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu otrzymują 
wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji w wysokości 7.000,00 PLN (siedem tysięcy złotych) 
brutto miesięcznie. 

Na Datę Prospektu w Spółce nie występują świadczenia warunkowe lub odroczone, przysługujące 
Członkom Zarządu. Członkowie Zarządu nie otrzymywali i nie otrzymują wynagrodzenia ani innych 
świadczeń od Spółki Zależnej ani od pozostałych Spółek Zależnych.  

Na Datę Prospektu nie istnieją umowy zawarte pomiędzy członkami Zarządu określające świadczenia 
wypłacane w chwili rozwiązania umowy. 

W latach 2016-2017 nie wystąpiły świadczenia po okresie zatrudnienia, pozostałe świadczenia 
długoterminowe, płatności na bazie akcji własnych ani świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy. 

Zgodnie z polityką wynagrodzeń, Członkowie Zarządu nie otrzymują i nie będą otrzymywali 
wynagrodzenia z tytułu świadczenia innych usług na podstawie umów zawieranych ze Spółką poza 
wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu. 

Tabela 46: Wynagrodzenie członków Zarządu w latach obrotowych zakończonych w dniach 31 
grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2017 roku (w tys. PLN) 

Imię i nazwisko Stanowisko  
Rok zakończony 31 
grudnia 2016 roku 

Rok zakończony 31 
grudnia 2017 roku 

Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu  84 88 

Damian Fijałkowski Członek Zarządu  84 88 

Razem    168 176 

Źródło: Historyczne informacje Finansowe 

Wynagrodzenie i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 23 marca 2017 roku otrzymuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji w wysokości 650,00 
PLN (sześćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, na podstawie 
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 roku, otrzymują 
wynagrodzenie za pełnienie funkcji w wysokości 650,00 PLN (sześćset pięćdziesiąt złotych) 
miesięcznie. Wynagrodzenie Przewodniczącego i pozostałych Członków Rady Nadzorczej płatne jest 
z dołu, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie 
dotyczy. Pierwszym miesiącem, za który zostało wypłacone wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej 
jest marzec 2017 roku. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 marca 2017 roku 
oraz Statut Spółki stanowią jedyne dokumenty kształtujące politykę wynagradzania Członków Rady 
Nadzorczej. 

W latach 2015-2016 członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie pobierali wynagrodzeń z tytułu pełnionych 
funkcji. 
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W 2017 roku członkowie Rady Nadzorczej Spółki pobrali wynagrodzenie w łącznej kwocie około 
28.000,00 PLN (dwadzieścia osiem tysięcy złotych). 

Tabela 47: Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 
31 grudnia 2017 (w tys. PLN) 
 

Imię i nazwisko Stanowisko  Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 

Radosław Łapczyński 
Przewodniczący 
Rady Nadzorczej 

 5,850 

Paweł Niklewicz 
Zastępca 
Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej 

 5,850 

Bartosz Greczner 
Członek Rady 
Nadzorczej 

 5,850 

Wojciech Ratymirski 
Członek Rady 
Nadzorczej 

 5,430 

Krzysztof Kłysz 
Członek Rady 
Nadzorczej 

 5,430 

Razem    28,411 

Źródło: Historyczne informacje Finansowe 

Ani Przewodniczący, ani pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują i nie będą otrzymywali 
wynagrodzenia z tytułu świadczenia innych usług na podstawie umów zawieranych ze Spółką, poza 
wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą 
Walnego Zgromadzenia. 

Spółka nie przewiduje zatrudniania Członków Rady Nadzorczej na podstawie umowy o pracę. 

W 2016 roku Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący, nie otrzymali wynagrodzenia, 
ani żadnych świadczeń dodatkowych od Spółki ani od jej Spółek Zależnych. 

Na Datę Prospektu w Spółce oraz Spółkach Zależnych nie występują świadczenia warunkowe 
lub odroczone przysługujące Członkom Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącemu). 

Na Datę Prospektu Emitent uważa, że wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest 
adekwatna do wykonywanych zadań. Po dopuszczeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, Emitent 
dokona weryfikacji wysokości wynagrodzenia oraz, w zależności od wyniku tej weryfikacji, podejmie 
działania mające na celu dostosowanie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej do 
zakresy zadań. 

Na Datę Prospektu nie istnieją umowy zawarte pomiędzy Członkami Rady Nadzorczej (w tym 
Przewodniczącym Rady Nadzorczej) a Spółką lub Spółkami Zależnymi, określające świadczenia 
wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy. 

5. Ład korporacyjny i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 

Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki członkowie organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych sprawowali te funkcje 

Zarząd Emitenta 

Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany 
na następną kadencję.  

Grzegorz Zwoliński został powołany do Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, na mocy 
uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki T-Bull spółka z ograniczoną 
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odpowiedzialnością z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przekształcenia spółki T-Bull spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Kadencja Grzegorza Zwolińskiego upływa w dniu 
30 czerwca 2020 roku, jednak mandat Prezesa Zarządu wygaśnie z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 rok (5-letnia kadencja za okres od 
2015 roku do 2020 roku). 

Damian Fijałkowski został powołany do Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Członka Zarządu, na mocy 
uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki T-Bull spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przekształcenia spółki T-Bull spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Kadencja Damiana Fijałkowskiego upływa w dniu 
30 czerwca 2020 roku, jednak mandat Członka Zarządu wygaśnie z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 rok (5-letnia kadencja za okres od 
2015 roku do 2020 roku). 

Rada Nadzorcza 

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. Zgodnie z art. 369 § 4 KSH 
w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia 
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia 
funkcji członka Rady Nadzorczej. 

Zgodnie z § 16 pkt 2-4 Statutu Emitenta: 

 tak długo jak akcjonariusz Damian Fijałkowski będzie posiadał co najmniej 140.000 
(sto czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania 
i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia 
doręczonego Spółce; 

 tak długo jak akcjonariusz Grzegorz Zwoliński będzie posiadał co najmniej 140.000 
(sto czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania 
i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia 
doręczonego Spółce; 

 tak długo jak akcjonariusz Radosław Łapczyński będzie posiadał co najmniej 140.000 
(sto czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania 
i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia 
doręczonego Spółce. 

Radosław Łapczyński został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w dniu 26 marca 2015 roku. Kadencja Radosława Łapczyńskiego 
jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej upływa w dniu 26 marca 2020 roku, jednak mandat Członka 
Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za 2019 rok (5-letnia kadencja za okres od 2015 roku do 2020 roku). 

Paweł Niklewicz został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Członka Rady 
Nadzorczej, w dniu 24 listopada 2015 roku. Kadencja upływa w dniu 26 marca 2020 roku, jednak mandat 
Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2019 rok (5-letnia kadencja za okres od 2015 roku do 2020 roku). 

Bartosz Greczner został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Członka Rady 
Nadzorczej w dniu 24 listopada 2015 roku. Kadencja upływa dnia 26 marca 2020 roku, jednak mandat 
Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2019 rok (5-letnia kadencja za okres od 2015 roku do 2020 roku). 

Wojciech Ratymirski został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Członka Rady 
Nadzorczej w dniu 21 marca 2017 roku. Kadencja upływa dnia 26 marca 2020 roku, jednak mandat 
Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2019 rok (5-letnia kadencja za okres od 2015 roku do 2020 roku). 

Krzysztof Kłysz został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Członka Rady 
Nadzorczej w dniu 21 marca 2017 roku. Kadencja upływa dnia 26 marca 2020 roku, jednak mandat 
Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2019 rok (5-letnia kadencja za okres od 2015 roku do 2020 roku). 
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Zgodnie z § 16 pkt 6 Statutu Emitenta kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. 

Emitent zamierza dokonać zmiany postanowień § 16 pkt 2-4 Statutu, w celu zmiany sposobu 
wykonywania uprawnień osobistych, o których mowa w § 16 pkt 2-4 Statutu. Zgodnie z planowaną 
zmianą Statutu, wykonanie uprawnień osobistych do powoływania Członków Rady Nadzorczej będzie 
uzależnione od procentowego udziału akcji posiadanych przez odpowiednio: Damiana Fijałkowskiego, 
Grzegorza Zwolińskiego oraz Radosława Łapczyńskiego, w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z planowaną zmianą Statutu, każdy z następujących akcjonariuszy: 
Damian Fijałkowski, Grzegorz Zwoliński oraz Radosław Łapczyński z osobna, będzie uprawniony do 
powoływania oraz odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej, tak długo jak każdy z tych 
akcjonariuszy będzie posiadał co najmniej 15,66% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane członków danej 
komisji oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji 

Zadania komitetu audytu pełni Rada Nadzorcza. Funkcje komitetu audytu zostały powierzone Radzie 
Nadzorczej na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 
14 grudnia 2017 roku. Do zadań komitetu audytu, które w Spółce wykonywane są przez Radę 
Nadzorczą, należy w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, 
monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, monitorowanie 
wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.  

Na Datę Prospektu trzech Członków Rady Nadzorczej – Radosław Łapczyński, Wojciech Ratymirski 
oraz Krzysztof Kłysz spełniają wymagania niezależności w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach. 
Spółka dokonała weryfikacji spełniania przez wskazanych Członków Rady Nadzorczej kryteriów 
niezależności, o których mowa w Ustawie o Biegłych Rewidentach i według swojej najlepszej wiedzy 
potwierdza spełnianie tych kryteriów. Wojciech Ratymirski oraz Krzysztof Kłysz spełniają wymagania 
niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW. 

Na Datę Prospektu Wojciech Ratymirski posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości 
lub badania sprawozdań finansowych. Wojciech Ratymirski zdobył wiedzę i umiejętności w zakresie 
rachunkowości i badania sprawozdań finansowych podczas pełnienia funkcji Dyrektora Finansowego 
spółek prawa handlowego, w tym notowanych na GPW, oraz jako główny księgowy i wieloletni prezes 
zarządu biura księgowego CMM Sp. z o.o. Pan Wojciech Ratymirski ukończył także studia 
podyplomowe z zakresu Rachunkowości i Kontroli Finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym 
we Wrocławiu. 

Na Datę Prospektu Wojciech Ratymirski posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa 
Spółka, zdobytą w drodze pełnienia funkcji zarządczych w spółkach z branży IT, w tym prowadzących 
produkcje oprogramowania (ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, INDATA S.A. z siedzibą we Wrocławiu) 
oraz poprzez działalność inwestycyjną i doradczą dla spółek w branży nowych technologii. 

W ramach struktury Emitenta nie działa komisja ds. wynagrodzeń. 

Zwołanie Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy 
tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną 
Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki, które 
powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.  

Dobre Praktyki 

Zgodnie z Regulaminem GPW, spółki notowane na rynku podstawowym GPW powinny przestrzegać 
zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach. Dobre Praktyki to zbiór rekomendacji 
i zasad postępowania odnoszących się w szczególności do organów spółek giełdowych i ich 
akcjonariuszy. Regulamin GPW oraz uchwały Zarządu i Rady GPW określają sposób przekazywania 
przez spółki giełdowe informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych 
informacji. Jeżeli określona zasada nie jest stosowana przez spółkę giełdową w sposób trwały lub 
została naruszona incydentalnie, spółka giełdowa ma obowiązek przekazania informacji o tym fakcie 
w formie raportu bieżącego. Ponadto, spółka giełdowa jest zobowiązana dołączyć do raportu rocznego 
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raport zawierający informacje o zakresie stosowania przez nią Dobrych Praktyk w danym roku 
obrotowym. 

Spółka dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości 
komunikacji z Inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy, także w kwestiach nieregulowanych przez 
prawo. 

Na Datę Prospektu Spółka, nie będąc spółką notowaną na GPW, nie stosuje zasad ładu korporacyjnego 
dotyczącego spółek publicznych notowanych na GPW. Od chwili dopuszczenia Akcji Dopuszczanych 
do obrotu na rynku podstawowym GPW, Spółka zamierza stosować wszystkie zasady ładu 
korporacyjnego, zgodnie z dokumentem Dobre Praktyki, z zastrzeżeniem następujących: 

 zasady I.Z.1.20. – Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, 
w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: 
zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo – Spółka będzie 
zamieszczała na stronie internetowej Spółki zapis w formie audio przebiegu obrad Walnego 
Zgromadzenia. Spółka dołoży wszelkich starań w celu publikacji zapisów obrad Walnego 
Zgromadzenia w formie audio w najbliższym czasie, możliwe od dnia przeprowadzenia 
najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Obecnie Spółka, niezwłocznie 
po podjęciu uchwał przez Walne Zgromadzenie, zamieszcza raport bieżący zawierający treść 
uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał wraz z liczbą 
akcji, z których oddano ważne głosy, informację o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie od 
rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz sprzeciwach 
zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka nie przewiduje 
zamieszczania zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie wideo ze względu 
na wysokie koszty i nikłe dotychczasowe zainteresowanie akcjonariuszy udziałem w obradach. 
W przyszłości, w przypadku zauważalnego wzrostu takiego zainteresowania, Spółka rozważy 
rozpoczęcie stosowania tej zasady w zakresie zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia 
w formie wideo; 

 rekomendacji II.R.2. – Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady 
nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych 
organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia 
zawodowego – Spółka stosuje rekomendację w zakresie różnorodności pod względem kierunku 
wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Spółka nie stosuje rekomendacji w zakresie 
różnorodności płci, ponieważ wybór odpowiednich kandydatów każdorazowo realizowany jest 
w oparciu o kryteria merytoryczne, tj. m.in. odpowiednie kwalifikacje, profesjonalizm; 

 zasady II.Z.1. – Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności 
spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny 
i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki – Spółka nie stosuje 
zasady z uwagi na brak rozbudowanej struktury organizacyjnej. W ramach Spółki, wszyscy 
członkowie Zarządu są obowiązani do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. W przyszłości, 
w przypadku stworzenia bardziej rozbudowanej struktury Spółki, Emitent rozważy stworzenie 
schematu odpowiedzialności wewnętrznej członków Zarządu; 

 zasady III.Z.2.-III.Z.5.  

- III.Z.2. – Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, 
audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi 
zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej 
lub komitetu audytu. 

- III.Z.4. – Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku 
wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę 
skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz 
z odpowiednim sprawozdaniem.  

W Spółce funkcje Komitetu Audytu pełni Rada Nadzorcza. Zgodnie z zasadą III.Z.6 Dobrych 
Praktyk, Rada Nadzorcza pełniąca funkcję Komitetu Audytu, będzie co roku dokonywać oceny 
czy istnieje potrzeba dokonania wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego. 
W miarę rozwoju Spółki, kierując się coroczną oceną Rady Nadzorczej pełniącej funkcję 
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Komitetu Audytu, Spółka planuje dążyć do sformalizowania i wyodrębnienia stosownych 
systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu 
wewnętrznego; 

 rekomendacji IV.R.2., zasady I.Z.1.16., zasady IV.Z.2. 

- IV.R.2. – Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce 
oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną 
niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym 
zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: (i) transmisję 
obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, (ii) dwustronną komunikację w czasie 
rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego 
zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, (iii) 
wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.  

- I.Z.1.16. – Informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie 
później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia. 

- IV.Z.2. – Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia 
powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

Rekomendacja i zasady nie będą stosowane przez Spółkę w zakresie „dwustronnej 
komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się 
w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad 
walnego zgromadzenia”, ponieważ Spółka nie dysponuje wystarczającą infrastrukturą 
techniczną do zapewnienia jej realizacji, z uwagi na wysokie koszty wprowadzenia takich 
rozwiązań oraz niewielkie zainteresowanie akcjonariuszy takim sposobem komunikacji. 
Emitent nie wyklucza jednak, że rekomendacja oraz zasady będą stosowane w przyszłości, 
wraz z rozwojem Spółki i stworzeniem odpowiednich możliwości technicznych. 

Emitent oświadcza, że będąc spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 
w ostatnim zakończonym roku obrotowym stosował i obecnie stosuje wszystkie zasady ładu 
korporacyjnego wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, stanowiących 
Załącznik 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 
31 października 2008 roku, zmienionych Uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku, z wyjątkiem następujących: 

 zasady 1 – Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno 
z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz 
najnowszych narządzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki 
i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, 
powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym 
celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad 
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad 
i upubliczniać go na stronie internetowej – Spółka stosuje zasadę z wyłączeniem transmisji obrad 
Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad 
i upubliczniania go na stronie internetowej Spółki. Spółka nie przewiduje transmisji obrad 
Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet ze względu na wysokie koszty 
i niewielkie zainteresowanie akcjonariuszy udziałem w obradach. W przyszłości, w przypadku 
zauważalnego wzrostu takiego zainteresowania, Spółka planuje rozpoczęcie stosowania 
tej zasady; 

 zasady 9.2 – Emitent przekazuje w raporcie rocznym informacje na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 
usług w każdym zakresie – Spółka nie spełnia wskazanej zasady z uwagi na fakt, 
iż wynagrodzenie na rzecz Autoryzowanego Doradcy stanowi tajemnicę handlową. Według 
najlepszej wiedzy Emitenta, wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy nie odbiega od stawek 
rynkowych; 

 zasady 16 – Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 
Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: 
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- informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które 
w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 
finansowych emitenta, 

- zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego 
w okresie objętym raportem, 

- informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce 
w okresie objętym raportem, 

- kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 
które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty 
publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 
spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego– 
Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W opinii Zarządu Spółki, raporty miesięczne o takiej 
zawartości nie stanowią wartości dodanej dla obecnych i potencjalnych akcjonariuszy Spółki, 
ponieważ nie zawierają dodatkowych istotnych informacji poza przekazanymi wcześniej 
w raportach bieżących i okresowych. Emitent wskazuje, że poprzez Elektroniczny System 
Przekazywania Informacji (system ESPI), w trybie informacji poufnej w rozumieniu 
Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku przekazuje dziesiątego dnia każdego miesiąca 
informacje kluczowe dla prowadzonej działalności, tj. informacje o łącznej liczbie pobrań aplikacji 
w poprzednim miesiącu oraz łącznej skumulowanej liczbie pobrań od ostatniego dnia 
poprzedniego miesiąca.  
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ZNACZNI AKCJONARIUSZE 

1. Znaczni akcjonariusze 

Na Datę Prospektu znacznymi akcjonariuszami Spółki, tj. akcjonariuszami posiadającymi udział 
powyżej 10% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, są:  

 Pan Damian Fijałkowski – posiadający 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) Akcji Serii A1 
o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 
16.800,00 PLN (szesnaście tysięcy osiemset złotych 00/100) w kapitale zakładowym Spółki, 
20.000 (dwadzieścia tysięcy) Akcji Serii C1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 
każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych 00/100) oraz 
30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda 
i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych 00/100) w kapitale 
zakładowym Spółki, co łącznie stanowi 19,39% Akcji dających prawo do 24,05% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

 Pan Grzegorz Zwoliński – posiadający 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) Akcji Serii A2 
o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 
16.800,00 PLN (szesnaście tysięcy osiemset złotych 00/100) w kapitale zakładowym Spółki, 
20.000 (dwadzieścia tysięcy) Akcji Serii C2 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 
każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych 00/100) oraz 
30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda 
i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych 00/100) w kapitale 
zakładowym Spółki, co łącznie stanowi 19,39% Akcji dających prawo do 24,05% głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

 Pan Radosław Łapczyński – posiadający 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) Akcji Serii A3 
o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 
16.800,00 PLN (szesnaście tysięcy osiemset złotych 00/100) w kapitale zakładowym Spółki, 
20.000 (dwadzieścia tysięcy) Akcji Serii C3 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 
każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych 00/100) oraz 
30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda 
i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych 00/100) w kapitale 
zakładowym Spółki, co łącznie stanowi 19,39% Akcji dających prawo do 24,05% głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Akcje Serii A1, Akcje Serii A2, Akcje Serii A3, Akcje Serii C1, Akcje Serii C2 oraz Akcje Serii C3 są 
akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja z Akcji Serii A1, Akcji Serii A2, Akcji Serii A3, 
Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 oraz Akcji Serii C3 daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki. 

Powyżej wskazani akcjonariusze posiadają również uprawnienia osobiste przyznane im w § 16 Statutu 
Spółki. Zgodnie ze Statutem Spółki: 

 tak długo jak akcjonariusz Damian Fijałkowski będzie posiadał co najmniej 140.000 Akcji 
imiennych Spółki, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady 
Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce; 

 tak długo jak akcjonariusz Grzegorz Zwoliński będzie posiadał co najmniej 140.000 Akcji 
imiennych Spółki, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady 
Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce; oraz 

 tak długo jak akcjonariusz Radosław Łapczyński będzie posiadał co najmniej 140.000 Akcji 
imiennych Spółki, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady 
Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. 

2. Kontrola nad Spółką 

Na Datę Prospektu Emitent nie jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem kontrolowanym przez żaden 
podmiot. W szczególności pomiędzy akcjonariuszami wskazanymi powyżej nie istnieją porozumienia 
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dotyczące nabywania Akcji, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub prowadzenia 
trwałej polityki wobec Spółki. 

Przepisy KSH oraz Ustawy o Ofercie Publicznej, stanowiące prawną podstawę ochrony akcjonariuszy 
mniejszościowych, obejmują w szczególności: (i) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i składanie 
wniosków o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, (ii) prawo do 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, (iii) prawo do 
przedstawiania projektów uchwał dotyczących spraw znajdujących się w porządku obrad danego 
Walnego Zgromadzenia, (iv) prawo do żądania wyboru Członków Rady Nadzorczej w głosowaniu 
oddzielnymi grupami, (v) prawo do powołania rewidenta do spraw szczególnych, oraz (vi) wymaganą 
kwalifikowaną większość głosów do podejmowania najistotniejszych uchwał Walnego Zgromadzenia. 

3. Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty 

W tabeli poniżej przedstawiono strukturę akcjonariatu Spółki na Datę Prospektu oraz spodziewaną 
strukturę akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty w sytuacji, w której Spółka przeprowadzi emisję 
100.000 (sto tysięcy) Akcji Serii F. 

Tabela 48: Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty 
 Na Datę Prospektu Stan po przeprowadzeniu Oferty 

 Liczba Akcji % głosów na WZ Liczba Akcji % głosów na WZ 
Grzegorz 
Zwoliński 218.000 24,05 218.000 22,71 
Damian 
Fijałkowski 218.000 24,05 218.000 22,71 
Radosław 
Łapczyński 218.000 24,05 218.000 22,71 
Pozostali 
mniejszościowi 
akcjonariusze 470.100 27,85 470.100 26,29 
Subskrybenci 
Nowych Akcji 0 0 100.000 5,59% 

Źródło: Spółka 

W powyższej tabeli nie uwzględniono wpływu ewentualnego zmniejszenia liczby Nowych Akcji w Ofercie 
na strukturę akcjonariatu Spółki. W przypadku zmniejszenia liczby Nowych Akcji w Ofercie, Spółka 
przekaże informację na temat struktury akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty w formie komunikatu 
aktualizującego do Prospektu w trybie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w formie raportu 
bieżącego, niezwłocznie po przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o zmniejszeniu liczby 
Nowych Akcji w Ofercie. Po dokonaniu przydziału Nowych Akcji, Spółka niezwłocznie przekaże 
do publicznej wiadomości informację na temat struktury akcjonariatu Spółki uwzględniającej liczbę 
Nowych Akcji przydzielonych w Ofercie. 

4. Umowy z udziałem znacznych akcjonariuszy 

Nie istnieją żadne umowy z udziałem znacznych akcjonariuszy, na podstawie których jakikolwiek 
Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej został powołany na Członka Zarządu lub Członka Rady 
Nadzorczej. 

5. Planowane zmiany akcjonariatu Spółki 

Na Datę Prospektu, Spółce nie są znane żadne ustalenia, których realizacja może w późniejszej dacie 
spowodować zmiany w sposobie kontroli Spółki. 
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TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Emitent zawierał w przeszłości i zamierza zawierać w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi 
w rozumieniu MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych – załącznik 
do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 roku przyjmującego określone 
międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Dz.Urz.UE z 2008 roku, L 320, s. 1 ze zm.). 

Emitent zawiera następujące umowy z podmiotami powiązanymi: 

1. Transakcje z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 

Zarówno w 2016 roku, w 2017 roku jak i w okresie od 1 stycznia 2018 roku do Daty Prospektu nie 
wystąpiły znaczące transakcje z kluczowym personelem kierowniczym, z członkami ich bliskiej rodzin 
oraz z podmiotami powiązanymi z kluczowym personelem kierowniczym. 

Począwszy od dnia rejestracji Emitenta Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu otrzymują 
wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji w wysokości 7.000,00 PLN (siedem tysięcy złotych) 
brutto miesięcznie. W roku 2016 Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu otrzymywali wynagrodzenie w 
wysokości 7.000,00 PLN brutto. W 2016 roku Członkowie Zarządu pobrali wynagrodzenie w łącznej 
kwocie 168.000,00 PLN (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) brutto. W 2017 roku członkowie 
Zarządu Spółki pobrali wynagrodzenie w łącznej kwocie 176.000,00 PLN (sto siedemdziesiąt sześć 
tysięcy złotych). Na Datę Prospektu, od początku roku 2018, Członkowie Zarządu pobrali 
wynagrodzenie w łącznej kwocie 56.000,00 PLN (pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).  

W roku 2016 Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia. Przewodniczący Rady 
Nadzorczej, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 
2017 roku otrzymuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji w wysokości 650,00 PLN (sześćset 
pięćdziesiąt złotych) miesięcznie. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, na podstawie uchwały 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 roku, otrzymują wynagrodzenie 
za pełnienie funkcji w wysokości 650,00 PLN (sześćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie. W 2017 roku 
członkowie Rady Nadzorczej Spółki pobrali wynagrodzenie w łącznej kwocie około 28.000,00 PLN 
(dwadzieścia osiem tysięcy złotych). Na Datę Prospektu, od początku roku 2018, Członkowie Rady 
Nadzorczej pobrali wynagrodzenie w łącznej kwocie 13.000,00 PLN (trzynaście tysięcy złotych). 

Ponadto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Spółka otrzymała pożyczki w wysokości 300 
tys. PLN od swoich akcjonariuszy z terminem spłaty na dzień 31 marca 2018 roku i oprocentowane w 
wysokości 9% w skali roku. Pożyczki zostały spłacone w dniu 30 marca 2018 roku. 

2. Transakcje z jednostkami podporządkowanymi 

W latach objętych Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz do Daty Prospektu Spółka nie 
dokonywała transakcji z jednostką podporządkowaną – T-Bull Limited z siedzibą w Hong Kongu. 

3. Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi 

W latach objętych Historycznymi Informacjami Finansowymi Spółka dokonywała transakcji z jednostką 
stowarzyszoną – The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczęśliwej 33/6.B.14 (dawniej: 
The Dust spółka z ograniczona odpowiedzialnością). 

Tabela 49: Transakcje z jednostką The Dust S.A. (dawniej: The Dust Sp. z o.o.) w latach 
zakończonych dnia 31 grudnia 2016 roku, dnia 31 grudnia 2017 roku oraz na Datę Prospektu  
(w tys. PLN) 

 Za okres zakończony 31 grudnia  

 2016 2017 
Na Datę  

Prospektu 

 (zbadane)  

Należności ...............................................................  14 0 -
Przychody ...............................................................  124 76 -
Źródło: Historyczne informacje Finansowe, Spółka 

Przychody związane w transakcjami pomiędzy Emitentem a spółką The Dust spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością były związane z wynajmem powierzchni biurowej przez Emitenta na rzecz spółki 
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The Dust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz świadczeniem usług programistycznych przez 
Emitenta na rzecz spółki The Dust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszelkie wyżej opisane 
transakcje zostały zawarte na zasadach rynkowych. 

4. Transakcje z pracownikami 

W 2016 roku pracownikom Spółki w ramach programu motywacyjnego przyznano 22.100 (dwadzieścia 
dwa tysiące sto) Akcji Serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Akcje oferowane 
w ramach Programu zostały objęte przez uprawnionych pracowników Spółki w dniu 15 grudnia 2016 
roku oraz 19 grudnia 2016 roku po wartości nominalnej, tj. 0,10 PLN (dziesięć groszy) za jedną Akcję.  

Do wyceny rynkowej Akcji Serii D przyjęto następujące kursy: 

 z dnia 15 grudnia 2016 roku: dla 21.675 (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) 
sztuk Akcji Serii D – 171,00 PLN; 

 z dnia 19 grudnia 2016 roku: dla 425 (czterysta dwadzieścia pięć) sztuk Akcji Serii D – 170,50 
PLN. 

Wskazane powyżej kursy akcji zostały przyjęte przez Emitenta do wyliczenia rzeczywistej (rynkowej) 
wartości Akcji Serii D obejmowanych w ramach Programu na dzień ich objęcia, tj. dzień 15 grudnia 2016 
roku oraz dzień 19 grudnia 2016 roku. 

Zgodnie z PSR rozliczenie programu motywacyjnego wpłynęło na zwiększenie kapitału zakładowego 
o kwotę 2.210,00 PLN w 2017 roku. Po przejściu Spółki na MSR, rozliczenie programu motywacyjnego 
w kwocie 3.776.677,50 PLN (różnica pomiędzy wartością rynkową akcji serii D, a wartością nominalną 
tych akcji) będzie ujęte po stronie kosztowej rachunku wyników. 

Emitent dołoży wszelkich starań, aby rozpocząć sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z 
MSSF od początku 2019 roku, tj. za rok obrotowy 2018. 

5. Należności i zobowiązania nierozliczone oraz rezerwy na należności wątpliwe 

Emitent nie posiada należności i zobowiązań warunkowych i innych pozabilansowych oraz należności 
wątpliwych z jednostkami powiązanymi.  
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PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI I WALNE 
ZGROMADZENIE 

1. Prawa i obowiązki związane z Akcjami 

Prawa i obowiązki związane z Akcjami Emitenta są uregulowane przede wszystkim w KSH, Ustawie 
o Ofercie Publicznej, Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Statucie Spółki (w brzmieniu 
przyjętym uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 marca 2016 roku, który 
stanowi Załącznik 3 do niniejszego Prospektu). W niniejszym podrozdziale oraz podrozdziale Prawa 
i obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem zostaną zaprezentowane niektóre prawa majątkowe 
i korporacyjne związane z Akcjami. 

Prawa majątkowe związane z Akcjami. 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują między innymi następujące prawa o charakterze majątkowym: 

Prawo do udziału w zysku (dywidendy) 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym 
przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie w drodze uchwały 
o podziale zysku do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 § 1 KSH). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby 
akcji (art. 347 § 2 KSH). Statut nie przewiduje innego sposobu podziału zysku (art. 347 § 3 KSH). 

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 KSH lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy 
lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, 
którzy są posiadaczami akcji w dniu dywidendy. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy 
oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały 
albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 

Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie Spółki powinno wziąć pod uwagę regulacje GPW oraz 
KDPW. 

Zgodnie z postanowieniami § 26 Regulaminu GPW, emitenci instrumentów finansowych 
dopuszczonych do obrotu giełdowego obowiązani są informować niezwłocznie GPW o zamierzeniach 
związanych z emitowaniem instrumentów finansowych, o których dopuszczenie do obrotu giełdowego 
zamierzają występować i wykonywaniem praw z instrumentów finansowych już notowanych, jak również 
o podjętych w tych przedmiotach decyzjach, oraz uzgadniać z GPW te decyzje w zakresie, w którym 
mogą mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. W związku 
z powyższym na Emitencie spoczywa obowiązek poinformowania GPW o zamiarze wypłaty dywidendy 
i uzgodnienia z GPW decyzji dotyczącej jej wypłaty. 

Zgodnie z postanowieniami § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, emitent informuje KDPW 
o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy 
nie później niż 5 dni przed dniem dywidendy. W terminie, o którym mowa powyżej, emitent przekazuje 
ponadto: KDPW – informację określającą liczbę akcji własnych, na które dywidenda nie będzie 
wypłacana, oraz kod uczestnika, na którego kontach w KDPW rejestrowane są te akcje; uczestnikom 
prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych emitenta, na które dywidenda nie 
będzie wypłacana – informację określającą liczbę tych akcji. Należy zauważyć, że dzień wypłaty 
dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. Na podstawie § 5 ust. 1 
Regulaminu KDPW, z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy 
oraz soboty, przy czym zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu KDPW Zarząd KDPW może, informując o tym 
z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, wprowadzić dodatkowe dni podlegające wyłączeniu przy 
obliczaniu terminów, jeśli wymagają tego potrzeby systemu depozytowego. 

Zgodnie z postanowieniami § 112 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w terminie do dnia wypłaty 
dywidendy do godziny 11:30 emitent jest zobowiązany postawić do dyspozycji KDPW środki 
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przeznaczone na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub 
rachunku bankowym. KDPW rozdziela środki otrzymane od emitenta na poszczególne rachunki 
pieniężne lub rachunki bankowe uczestników KDPW, którzy dalej dystrybuują dywidendę na rachunki 
poszczególnych akcjonariuszy. 

Roszczenia o wypłatę dywidendy przedawniają się z upływem okresu przedawnienia określonego 
w przepisach KC. 

Szczegółowe informacje na temat ograniczeń i procedur związanych z wypłatą dywidendy w przypadku 
posiadaczy akcji będących nierezydentami zostały opisane w rozdziale Opodatkowanie, w punkcie 
Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od 
osób prawnych, w podpunkcie Podatek dochodowy osób fizycznych od dochodu uzyskanego ze 
sprzedaży akcji oraz praw do Nowych Akcji w publicznym obrocie, Opodatkowanie dochodów osób 
fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP. 

Prawo do pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo poboru) 

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w związku 
z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w stosunku do liczby posiadanych akcji (art. 433 § 1 
KSH). 

Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, 
powołując się na interes Spółki (art. 433 § 2 KSH). Wyłączenie od prawa poboru następuje w drodze 
uchwały Walnego Zgromadzenia, która wymaga większości czterech piątych głosów. Pozbawienie 
akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane 
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, po przedstawieniu przez zarząd Walnemu 
Zgromadzeniu Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz 
proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 

Zwolnienie z obowiązku wyłączenia prawa poboru we wskazany powyżej sposób następuje w sytuacji, 
gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję 
finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia 
im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale, a także w sytuacji, gdy uchwała 
stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym 
służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. 

Prawo poboru (jak i możliwość jego wyłączenia) dotyczy również emisji papierów wartościowych 
zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje (art. 433 § 6 KSH). 

Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Emitenta 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Emitenta, który pozostanie po 
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (art. 474 § 1 KSH). Pozostały majątek dzieli się między 
akcjonariuszy w stosunku do rzeczywiście dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy 
(art. 474 § 2 KSH). Podział majątku między poszczególnych akcjonariuszy nie może nastąpić przed 
upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli (art. 474 § 1 
KSH). W Spółce brak jest akcji uprzywilejowanych co do pierwszeństwa przy podziale majątku. Statut 
Emitenta nie wprowadza również odrębnych zasad podziału. 

Prawo do obciążania posiadanych Akcji zastawem lub użytkowaniem 

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane 
na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uprawniony podmiot zgodnie z przepisami 
o obrocie instrumentami finansowymi prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 
KSH). 

Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie obciążania Akcji. 

Prawo do zbywania posiadanych Akcji 

Akcje Spółki są zbywalne (art. 337 § 1 KSH), przy czym statut może uzależnić rozporządzenie akcjami 
imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi 
(art. 337 § 2 KSH). W takim przypadku zgody udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem 
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nieważności, jeżeli statut nie stanowi inaczej (art. 337 § 3 KSH). W braku zgody na przeniesienie akcji, 
spółka powinna wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej 
określenia oraz termin zapłaty określa statut. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż 
dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji (art. 337 § 4 KSH). Zbycie akcji 
w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki (art. 337 § 5 KSH). 

Dopuszczalne jest zawarcie umowy ograniczającej na określony czas rozporządzanie akcją (lub jej 
częścią ułamkową), nie dłużej jednak niż na okres dłuższy niż pięć lat od dnia zawarcia umowy (art. 338 
§ 1 KSH). Dopuszczalne jest również zawarcie umowy ustanawiającej prawo pierwokupu lub inne prawo 
pierwszeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia rozporządzania nie mogą w takim 
przypadku trwać dłużej niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy (art. 338 § 2 KSH). 

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie zbywalności Akcji. 

Ustawowe ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami oraz obowiązki związane z nabywaniem 
i zbywaniem Akcji na rynku kapitałowym zostały przedstawione w rozdziale Rynek kapitałowy w Polsce 
oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem Akcji. 

Prawa korporacyjne związane z Akcjami 

Poniżej zostały wskazane prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszom Spółki, z pominięciem 
praw i obowiązków związanych z Walnym Zgromadzeniem, które stanowią przedmiot następnego 
podrozdziału. Do praw o charakterze korporacyjnym akcjonariuszy Spółki należą w szczególności: 

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi 

Jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia 
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł 
uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej 
Emitentowi na zasadach określonych w art. 486-487 KSH. 

Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie 
odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, w art. 540 § 1 KSH oraz w art. 561 § 1 
KSH 

Każdy akcjonariusz ma prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu 
bezpłatnie odpisów dokumentów sporządzonych w związku z procesem łączenia, podziału 
lub przekształcania Spółki.  

Zgodnie z art. 505 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo przeglądać następujące dokumenty: 

 plan połączenia; 

 sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy 
ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raport były 
sporządzane; 

 dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 KSH; 

 sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, o których mowa 
w art. 501 KSH; 

 opinię biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH.  

Zgodnie z art. 540 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo przeglądać następujące dokumenty: 

 plan podziału; 

 sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółki dzielonej i spółek 
przejmujących, za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli 
opinia lub raport były sporządzone; 

 dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2 KSH; 

 sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w podziale, sporządzone dla celów połączenia, 
o których mowa w art. 536 KSH; 
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 opinię biegłego, o której mowa w art. 538 § 1 KSH.  

Zgodnie z art. 561 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo przeglądać w lokalu spółki następujące dokumenty: 

 plan przekształcenia; 

 projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki; 

 projekt umowy albo statutu spółki przekształconej; 

 wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej; 

 sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia; 

 opinię biegłego rewidenta. 

Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu 

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania jej odpisu 
za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 KSH). 

Prawo do żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła 
informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki 
handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta, albo czy taki stosunek dominacji 
lub zależności ustał 

Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, 
jakie ta spółka posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi 
osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. 

Prawo do zamiany akcji 

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie 
akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej (art. 334 § 2 KSH). Zgodnie ze Statutem, 
akcje Emitenta są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. 

2. Prawa i obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem 

Zwołanie Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z art. 399 § 1 KSH Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przy czym zwyczajne Walne 
Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 
Jednakże Rada Nadzorcza jest uprawniona do zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli 
Zarząd nie dokona tego w odpowiednim terminie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli 
uzna to za wskazane. Obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd aktualizuje się 
również w przypadku, kiedy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę 
kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. W takim przypadku 
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę dotyczącą dalszego istnienia spółki. 

Ponadto, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia (art. 400 § 1 KSH). Żądanie takie powinno 
być złożone zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 400 § 2 KSH). 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 (art. 400 § 3 KSH). Zgromadzenie, o którym mowa powyżej podejmuje uchwałę 
rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, 
na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego 
o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia (art. 400 § 4 KSH). 

Zgodnie ze Statutem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie 
sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Walne Zgromadzenia, zwyczajne 
i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub 
ogłoszeniu lub, w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej 
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giełdę. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających 
niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy 
przedstawiających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, do zwołania 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza. 

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 
głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze 
wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane co najmniej 
na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki oraz 
w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej. 
Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej: 

 datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad; 

 precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania 
prawa głosu, w tym m.in. informacje o prawie akcjonariuszy do żądania umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, prawie akcjonariuszy 
do zgłaszania projektów uchwał, sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika; 

 dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; 

 informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące 
akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; 

 wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, 
oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady 
Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub 
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego 
Zgromadzenia; oraz 

 wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące 
Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z Rozporządzeniem o Raportach, powyższe informacje podlegają przekazaniu do publicznej 
wiadomości w formie raportu bieżącego. Raport taki powinien zawierać również treść projektów uchwał 
oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz – 
w przypadku zmiany Statutu – dotychczasowe jego postanowienia oraz treść proponowanych zmian. 

Dodatkowo Emitent zobowiązany będzie do zamieszczenia i utrzymywania na swojej stronie 
internetowej następujących danych: 

 ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; 

 informacji o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli 
akcje są różnych rodzajów – o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji 
poszczególnych rodzajów; 

 dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu; 

 projektów uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady 
Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego 
Zgromadzenia; 

 formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą 
korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy. 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia wynikają zarówno z przepisów prawa, w szczególności KSH, jak 
i Statutu Emitenta. 



 
Prospekt emisyjny T-Bull S.A. 

 

164 
 

Zgodnie z KSH oraz Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności: 

 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy;  

 podejmowanie uchwało podziale zysku albo o pokryciu straty; 

 udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; 

 zwoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych 
przyznanym akcjonariuszom w Statucie Spółki; 

 dokonywanie zmian Statutu Spółki; 

 podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki; 

 podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia Spółki lub przekształcenia Spółki; 

 podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania lub likwidacji Spółki;  

 emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; 

 umorzenie akcji; 

 wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 
zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 

 wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 
części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego; 

 wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 
udziału w nieruchomościach; 

 uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia; 

 zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej; 

 podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz 
rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą; 

 inne sprawy powierzone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie ze Statutem, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez 
niego wskazana. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania 
uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin 
Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku 
zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie najwcześniej począwszy od następnego 
Walnego Zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, 
chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie 
zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 

Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 
21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać 
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może 
zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany 
w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje 
w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 
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Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz 
nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich 
do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza 
obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. 

Prawa i obowiązki związane z udziałem akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu 
 
Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu 

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami 
Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa (art. 4061 
§ 1 KSH). Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu 
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. 
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku 
lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa 
będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu 
o zwołaniu walnego zgromadzenia (art. 4063 § 1 KSH). Na żądanie uprawnionego 
ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu 
o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 
wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 2 KSH). 

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 § 
1 KSH). Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (art. 4121 
§ 2 KSH). 

Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu 

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Prawo głosu 
przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji (art. 411 § 2 KSH). Akcjonariusz może głosować odmiennie 
z każdej z posiadanych akcji (art. 4113 KSH). 

Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 § 1 KSH). 
W przypadku spółki publicznej pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci 
elektronicznej, przy czym ta druga forma nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 4121 § 2 KSH). 
Regulamin Walnego Zgromadzenia – a w jego braku zarząd spółki – rozstrzyga o sposobie 
zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Jednocześnie spółka powinna 
wskazać co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej (art. 4121 § 4 KSH). 

Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, 
jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia (art. 4111 § 1 KSH). 

Prawo do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. 
Żądanie, w przypadku spółki publicznej, powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 
dwadzieścia jeden dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać 
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może 
również zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH). 

Zarząd, w przypadku spółki publicznej, jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 
osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku 
obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania 
walnego zgromadzenia (art. 401 § 2 KSH). 

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie 
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 
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wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone 
do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej (art. 401 § 4 
KSH). 

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 
spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH). 

Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia 

Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes 
spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona przez akcjonariusza 
w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 § 1 KSH). 
W odniesieniu do uchwały sprzecznej z ustawą akcjonariuszowi przysługuje prawo do wytoczenia 
przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia (art. 425 § 1 
KSH). 

Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje zarówno zarządowi, radzie nadzorczej oraz 
poszczególnym członkom tych organów, jak i akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po 
jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu 
do udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariuszowi nieobecnemu na walnym zgromadzeniu, jedynie 
w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie 
nieobjętej porządkiem obrad (art. 422 § 2 KSH).  

Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia 
otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia 
uchwały (art. 424 § 2 KSH). Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia 
powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż 
w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 § 3 KSH). 

Zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, przy czym sąd rejestrowy może 
zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy (art. 423 § 1 KSH). 

W sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia 
pozwaną spółkę reprezentuje zarząd, jeżeli na mocy uchwały walnego zgromadzenia nie został 
ustanowiony w tym celu pełnomocnik (art. 426 § 1 KSH). 

W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego 
zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej 
wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Przy czym 
nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (art. 423 § 2 KSH). 

Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami 

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady 
nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej (art. 385 § 3 
KSH). 

Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby 
reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru 
jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków (art. 385 § 5 KSH). 

Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną we 
wskazany powyżej sposób obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy 
akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych 
w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 KSH). 

Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru 
członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów (art. 385 § 7 KSH). 

Przy wyborze rady nadzorczej każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, 
wyłączając jednak głosy akcji niemych (art. 385 § 9 KSH). 

Prawo do uzyskania informacji o spółce 
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Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego 
żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem 
obrad (art. 428 § 1 KSH). Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, 
jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż 
w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia (art. 428 § 5 
KSH). Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie 
internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im 
odpowiedzi (art. 428 § 4 KSH). W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza wniosku o udzielenie 
informacji dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem, zarząd może udzielić akcjonariuszowi 
informacji na piśmie. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd 
ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem 
daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu 
walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz 
udzielonych podczas walnego zgromadzenia (art. 428 § 7 KSH). 

Prawo do odmowy udzielenia informacji istnieje wtedy, gdy udzielenie informacji mogłoby wyrządzić 
szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez 
ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa (art. 428 § 2 KSH), 
a także gdy udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej 
bądź administracyjnej członka zarządu (art. 428 § 3 KSH). 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia 
i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie 
zarządu do udzielenia informacji (art. 429 § 1 KSH). Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od 
zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji (art. 429 § 2 KSH). 
Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia 
informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (art. 429 § 2 KSH). 

Spółka jest zobowiązana do ogłoszenia informacji przekazanych poza walnym zgromadzeniem 
akcjonariuszowi w formie raportu bieżącego (§ 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia o Raportach). 

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu, prawo do żądania odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów oraz 
nieodpłatnego przesłania listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną 

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 
407 § 1 KSH). Akcjonariusz spółki publicznej może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy 
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 

KSH). 

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 
w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). 

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez 
wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób 

Akcjonariusze reprezentujący jedną dziesiątą kapitału zakładowego na walnym zgromadzeniu, mogą 
złożyć wniosek o sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej 
z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH). 

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta 

Akcjonariusz uprawniony jest do żądania wydania odpisu sprawozdania zarządu z działalności spółki 
i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego 
rewidenta, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH). 

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania odpisów uchwał  
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Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do przeglądania księgi protokołów, a także żądania wydania 
poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH). 

3. Zmiana praw akcjonariuszy Spółki 

Zgodnie z art. 415 § 1 KSH prawa i obowiązki akcjonariuszy Spółki wynikające z zapisów Statutu mogą 
zostać zmienione uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością trzech czwartych oddanych 
głosów. Zmiana taka wchodzi w życie z dniem jej wpisania do rejestru przedsiębiorców KRS. Ponadto, 
uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa 
przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których 
dotyczy. Zmiana taka również wchodzi w życie z chwilą wpisania jej do rejestru przedsiębiorców KRS. 

4. Umorzenie Akcji 

Umorzenie dobrowolne 

Zgodnie z postanowieniami Statutu akcje Emitenta mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza 
w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być 
dokonane częściej niż raz w roku obrotowym (art. 359 § 1 KSH).  

Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 359 § 2 zd. 1 KSH). Uchwała 
powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia 
przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez 
wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego (art. 359 § 2 zd. 2 KSH).  

Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu (art. 359 § 3 KSH), 
natomiast uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana (art. 359 § 
4 KSH). 

Umorzenie przymusowe 

Statut dopuszcza możliwość przymusowego umorzenia Akcji w przypadku przeprowadzenia procedury 
łączenia lub podziału Akcji oraz w przypadku łączenia lub podziału Spółki albo w przypadku 
podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki – w sytuacji powstania nadwyżek 
lub niedoborów Akcji należnym akcjonariuszom. 

Umorzenie przymusowe wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu Spółki 
oraz uzasadnienia. Za umarzane Akcje wypłacane jest wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego 
Zgromadzenia zgodnie z przepisami KSH lub wartość równie wartości rynkowej Akcji – jeżeli jest 
wyższa. 

5. Prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych  

Zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki 
publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć 
uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego 
z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci 
mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia 
sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, rewidentem do spraw szczególnych może być 
wyłącznie podmiot posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej 
w uchwale walnego zgromadzenia, które zapewnią sporządzenie rzetelnego i obiektywnego 
sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot świadczący 
w okresie objętym badaniem usługi na rzecz spółki publicznej jej podmiotu dominującego lub zależnego, 
jak również jej jednostki dominującej lub znaczącego inwestora w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. 
Rewidentem do spraw szczególnych nie może być również podmiot, który należy do tej samej grupy 
kapitałowej co podmiot, który świadczył usługi, o których mowa powyżej. 

Zgodnie z art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa 
powyżej, powinna określać w szczególności (i) oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, 
na którego wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie; (ii) przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią 
wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził na piśmie zgodę na ich zmianę; (iii) rodzaje dokumentów, 
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które spółka powinna udostępnić biegłemu; (iv) termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż 3 miesiące 
od dnia podjęcia uchwały. 

Zgodnie z art. 85 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały 
zgodnej z treścią wniosku, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, albo podejmie 
taką uchwałę z naruszeniem 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 do spraw szczególnych.  
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WARUNKI OFERTY I ZASADY DYSTRYBUCJI 

1. Podstawowe informacje o Ofercie 

Na podstawie niniejszego Prospektu zostanie zaoferowane nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) nowo 
utworzonych Akcji Serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja i o łącznej 
wartości nominalnej nie większej niż 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100), które zostaną 
wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 
14 grudnia 2017 roku („Nowe Akcje”). 

Nowe Akcje będą stanowić do 8,2% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniając tym 
samym do 5,6% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Decyzja odnośnie ostatecznej liczby Nowych Akcji zostanie podjęta przez Emitenta w porozumieniu 
z Oferującym po zakończeniu przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych oraz po uzyskaniu 
wyników budowy księgi popytu w zakresie zgłoszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych popytu na 
oferowane Nowe Akcje. 

Niniejszy Prospekt stanowi również podstawę do ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie 
i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW nie więcej niż 660.100 
(sześćset sześćdziesiąt tysięcy sto) Akcji Dopuszczanych, w tym:  

 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) Akcji Serii B; 

 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) Akcji Serii D; 

 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii E; oraz 

 nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) nowo utworzonych Akcji Serii F oraz nie więcej niż 100.000 
(sto tysięcy) praw do Akcji Serii F („Prawa do Akcji”). 

W przypadku niespełniania warunków dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego na GPW, Emitent 
będzie ubiegać się o wprowadzenie Nowych Akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect. Emitent przekaże taką informację w formie aneksu do Prospektu przed przydziałem akcji 
nowej emisji. 

Akcje Serii B są zdematerializowane w KDPW i zarejestrowane pod kodem ISIN PLTBULL00024 oraz 
są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

Akcje Serii D, Akcje Serii E oraz Nowe Akcje zostaną zdematerializowane z chwilą ich zarejestrowania 
w depozycie, prowadzonym przez Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, na podstawie 
zawartej przez Spółkę umowy z KDPW. Podmiotem odpowiedzialnym za rejestr akcji będzie Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa). 
Z chwilą rejestracji w KDPW Nowym Akcjom zostanie nadany kod ISIN PLTBULL00024. 

Nowe Akcje będą oferowane wyłącznie na terytorium RP w drodze oferty publicznej, zgodnie z art. 3 
Ustawy o Ofercie Publicznej. Oferta publiczna zostanie podzielona na dwie transze – jedną skierowaną 
do Inwestorów Indywidualnych, a drugą do Inwestorów Instytucjonalnych, z uwzględnieniem 
następujących założeń: 

 na Datę Prospektu przewiduje się, że Inwestorom Indywidualnym zostanie przydzielone około 
25% łącznej liczby Nowych Akcji; 

 na Datę Prospektu przewiduje się, że Inwestorom Instytucjonalnym zostanie przydzielone około 
75% łącznej liczby Nowych Akcji. 

Emitent w porozumieniu z Oferującym zastrzega sobie prawo zmiany tych proporcji do dnia ustalenia 
Ceny Ostatecznej Nowych Akcji i liczby ostatecznej Nowych Akcji.  

Spółka zwraca uwagę Inwestorów, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na 
potrzeby przeprowadzenia Oferty opisanych powyżej Nowych Akcji jest niniejszy Prospekt wraz 
z zatwierdzonymi przez KNF i opublikowanymi aneksami do Prospektu. 

Nie są tworzone ani nie są przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym żadne 
inne papiery wartościowe tej samej lub innej klasy, co Nowe Akcje i Akcje Dopuszczane. 
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Emitentowi nie jest znany najwcześniejszy możliwy moment dopuszczenia papierów wartościowych do 
obrotu. 

2. Waluta wyemitowanych papierów wartościowych 

Akcje Wszystkich Serii zostały wyemitowane w polskich złotych. Również nowoutworzone Akcje Serii F 
zostaną wyemitowane w polskich złotych (PLN). 

3. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe 

W dniu powstania Spółki, w wyniku przekształcenia spółki T-Bull spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, kapitał zakładowy Spółki wynosił 100.800,00 PLN 
(sto tysięcy osiemset złotych) i dzielił się na 1.008.000 (jeden milion osiem tysięcy) Akcji o wartości 
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym: (i) 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) Akcji 
Serii A1, oznaczonych numerami od 000001 do 168000; (ii) 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) 
Akcji Serii A2, oznaczonych numerami od 000001 do 168000; (iii) 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem 
tysięcy) Akcji Serii A3, oznaczonych numerami od 000001 do 168000; oraz (iv) 504.000 (pięćset cztery 
tysiące) Akcji Serii B, oznaczonych numerami od 00001 do 504000. Akcje Serii A1, Akcje Serii A2 oraz 
Akcje Serii A3 były akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w ten sposób, ze każda Akcje Serii A1, Akcja 
Serii A2 oraz Akcja Serii A3 dawała prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Początkowy kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości z majątku spółki przekształcanej – spółki 
T-Bull spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. 

Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej – spółki T-Bull 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, w następujący sposób: 

Tabela 50: Lista akcjonariuszy Emitenta na dzień powstania Spółki 

Akcjonariusz Liczba Akcji Rodzaj Akcji 
Łączna wartość nominalna 

Akcji (PLN) 

Damian Fijałkowski 
 

168.000 Akcje Serii A1, imienne 16.800,00 

Grzegorz Zwoliński 
 

168.000 Akcje Serii A2, imienne 16.800,00 

INTEGRATED 
THINKING L.L.C. 

 

168.000 Akcje Serii A3, imienne 16.800,00 

INTEGRATED 
THINKING L.L.C. 

 

56.000 
Akcje Serii B, na 

okaziciela 
5.600,00 

Leonidas Capital 
S.A. 

 

224.000 
Akcje Serii B, na 

okaziciela 
22.400,00 

Firepoltron Limited 
 

112.000 
Akcje Serii B, na 

okaziciela 
11.200,00 

Pretium 
Investments spółka 

z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

S.K.A. 
 

56.000 
Akcje Serii B, na 

okaziciela 
5.600,00 
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Źródło: Spółka 

Akcje Istniejące zostały wyemitowane na podstawie następujących uchwał organów Spółki: 

 uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lutego 2016 roku 
w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału 
zakładowego, nowej emisji akcji, pozbawienia prawa poboru, upoważnienia Zarządu 
do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu 
Spółki, na mocy której kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 100.800,00 PLN 
(sto tysięcy osiemset złotych) o kwotę 5.600,00 PLN (pięć tysięcy sześćset złotych) do kwoty 
95.200,00 PLN (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) oraz jednocześnie podwyższony 
z kwoty 95.200,00 PLN (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) o kwotę 15.000,00 PLN 
(piętnaście tysięcy złotych) do kwoty 110.200,00 PLN (sto dziesięć tysięcy dwieście złotych), 
poprzez utworzenie: (i) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii C1 o wartości nominalnej 0,10 
PLN (dziesięć groszy) każda; (ii) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii C2 o wartości nominalnej 
0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; oraz (iii) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii C3 o wartości 
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; 

 uchwała nr 1 Zarządu Spółki z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii D, w sprawie 
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D, w sprawie ustalenia 
ceny emisyjnej akcji serii D oraz w sprawie zmiany statutu Spółki związanej z emisją akcji serii D, 
na mocy której zostało utworzonych 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) Akcji Serii D o wartości 
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; 

 uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 roku 
w sprawie konwersji części akcji imiennych serii C1, serii C2 oraz serii C3 na akcje serii E 
na okaziciela, na mocy której dokonano konwersji: (i) 30.000 (trzydzieści tysięcy) imiennych Akcji 
Serii C1 na 30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E na okaziciela; (ii) 30.000 (trzydzieści tysięcy) 
imiennych Akcji Serii C2 na 30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E na okaziciela; oraz (iii) 30.000 
(trzydzieści tysięcy) imiennych Akcji Serii C3 na 30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E 
na okaziciela. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 14 grudnia 2017 roku Uchwałę Nr 5 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii 
F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F oraz 
zmiany statutu Spółki („Uchwała Emisyjna Nowych Akcji”). Uchwała Emisyjna Nowych Akcji stanowi 
podstawę prawną podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (dziesięć 
groszy) oraz nie wyższą niż 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 
112.410,10 PLN (sto dwanaście tysięcy czterysta dziesięć złotych 10/100) oraz nie wyższej niż 
122.410,00 (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziesięć złotych) poprzez emisję nie mniej niż 
1 (jednej), ale nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja. W interesie Spółki, w Uchwale Emisyjnej Nowych 
Akcji, wyłączono także w całości prawo poboru Nowych Akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 
Zarząd przedstawił w tej kwestii pisemną opinię na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 
14 grudnia 2017 roku, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny 
emisyjnej. 

Uchwała Emisyjna Nowych Akcji stanowi Załącznik 1 do Prospektu. 

Akcje Serii F zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 
na podstawie art. 430 do 433 KSH. Zgodnie z art. 430 § 1 KSH podwyższenie kapitału zakładowego 
Spółki w drodze emisji Nowych Akcji będzie skuteczne z chwilą jego rejestracji w rejestrze 
przedsiębiorców KRS. Stosownie do art. 431 § 4 KSH uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii F nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po 
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ograniczoną 
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56.000 
Akcje Serii B, na 

okaziciela 
5.600,00 



 
Prospekt emisyjny T-Bull S.A. 

 

173 
 

upływie dwunastu miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu i jednego miesiąca od dnia przydziału 
Nowych Akcji. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło również w dniu 14 grudnia 2017 roku Uchwałę Nr 6 
w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki 
i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. („Uchwała w Sprawie Dematerializacji”). Uchwała w Sprawie 
Dematerializacji stanowi podstawę prawną w szczególności oferty publicznej Nowych Akcji, 
Dematerializacji Akcji Serii D, Akcji Serii E, Praw do Akcji oraz Nowych Akcji w KDPW oraz złożenia 
wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez GPW (w tym przeniesienia na rynek regulowany GPW wszystkich 
akcji serii B Emitenta, notowanych na rynku NewConnect). 

Uchwała w Sprawie Dematerializacji stanowi Załącznik 2 do Prospektu.  

4. Podmioty koordynujące lub oferujące Nowe Akcje w Ofercie  

Podmiotem koordynującym Ofertę jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 
ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
KRS pod nr KRS 0000033118, NIP 676-10-44-221 o kapitale zakładowym 13.500.000,00 PLN (w pełni 
opłaconym). Trigon Dom Maklerski S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów 
Wartościowych i Giełd z dnia 26 listopada 2002 roku Nr KPWiG 4021-21/2002/. 

Trigon Dom Maklerski S.A. pełni również funkcję Oferującego, jest podmiotem odpowiedzialnym 
za pośrednictwo w proponowaniu nabycia Nowych Akcji, w tym: za czynności o charakterze doradczym 
w zakresie aspektów finansowych, mające na celu przeprowadzenie publicznej oferty Nowych Akcji 
oraz wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym. 

Oferujący zamierza stworzyć konsorcjum wybranych firm inwestycyjnych na potrzeby przyjmowania 
zapisów na Nowe Akcje w transzy przeznaczonej dla Inwestorów Indywidualnych. 

5. Uprawnieni Inwestorzy 

Oferta kierowana jest do dwóch grup Inwestorów: 

 Inwestorów Indywidualnych; 

 Inwestorów Instytucjonalnych. 

6. Harmonogram Oferty 

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

Tabela 51: Harmonogram Oferty 

Termin Czynność 

25 czerwca 2018 r. 
ustalenie Ceny Maksymalnej oraz złożenie do KNF aneksu do Prospektu 
określającego Ceną Maksymalną 

27 czerwca 2018 r. 

publikacja Prospektu, publikacja aneksu do Prospektu określającego Cenę 
Maksymalną (przy założeniu, że zatwierdzenie aneksu do Prospektu 
określającego Cenę Maksymalną nastąpi nie później niż w dniu 26 czerwca 
2018 r.) 

27 czerwca – 11 lipca 
2018 r. 

przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych 

(do dnia 11 lipca 2018 r. do godziny 23:59) 

4 lipca 2018 r. rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów 
Instytucjonalnych 
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12 lipca 2018 r.  zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów 
Instytucjonalnych; ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Nowych 
Akcji w ramach Oferty ostatecznej liczby Nowych Akcji poszczególnym 
kategoriom Inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Nowych Akcji dla 
Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Nowych Akcji dla 
Inwestorów Instytucjonalnych 

13 - 17 lipca 2018 r. przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 

18 lipca 2018 r. przydział Nowych Akcji 

Około 2 tygodni od 
przydziału Nowych 
Akcji 

przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz 
rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku 
regulowanym 

Około 1 miesiąca od 
przydziału Nowych 
Akcji 

przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz 
rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym 

 

Powyższy harmonogram ma charakter orientacyjny. Z uwagi na zdarzenia niezależne od Emitenta, 
uwzględnione w niniejszym harmonogramie, może on ulec zmianie. Jednocześnie Emitent zastrzega 
sobie prawo do zmiany terminów przewidzianych w harmonogramie, po wcześniejszych konsultacjach 
z Oferującym. Informacje o wszelkich zmianach terminów zostaną przekazane w drodze komunikatu 
aktualizującego, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, najpóźniej w dniu upływu danego 
terminu, poza poniższymi wyjątkami. 

W przypadku zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów odpowiedni 
komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości najpóźniej na dzień przed 
pierwotnym terminem rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów na Nowe Akcje. Jeżeli 
zmianie ulegnie termin zakończenia budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, 
odpowiedni komunikat aktualizujący zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej w przeddzień 
upływu terminu. 

7. Cena Maksymalna 

Spółka w uzgodnieniu z Oferującym ustalą Cenę Maksymalną oferowanych Nowych Akcji na potrzeby 
składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych. W związku z ustaleniem Ceny Maksymalnej 
Spółka wystąpi do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego informację 
o Cenie Maksymalnej. Aneks do Prospektu zawierający informację o Cenie Maksymalnej zostanie 
udostępniony niezwłocznie po zatwierdzeniu przez KNF, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili 
jego zatwierdzenia. 

Dla potrzeb budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych będzie mógł być ustalony 
orientacyjny przedział cenowy, który nie będzie podany do publicznej wiadomości oraz który może ulec 
zmianie. 

8. Cena Ostateczna Nowych Akcji 

Emitent w porozumieniu z Oferującym ustalą ostateczną cenę emisyjną Nowych Akcji po zakończeniu 
etapu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Ostateczna cena emisyjna 
Nowych Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, zgodnie z upoważnieniem dla Zarządu, 
udzielonym w Uchwale Emisyjnej. 

Cena Ostateczna Nowych Akcji nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna i będzie taka sama dla 
Inwestorów Indywidulanych i dla Inwestorów Instytucjonalnych. 

Informacja odnośnie ustalonej Ceny Ostatecznej Nowych Akcji zostanie podana do publicznej 
wiadomości zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki został opublikowany 
niniejszy Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
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Jednocześnie, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej osobom, które złożyły zapis 
przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie, przysługuje uprawnienie 
do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie oświadczenia na piśmie, 
w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie 
Nowych Akcji. 

9. Ostateczna liczba Nowych Akcji w ramach Oferty 

Spółka w porozumieniu z Oferującym ustalą ostateczną liczbę oferowanych Nowych Akcji, najpóźniej 
w dniu ustalenia Ceny Ostatecznej Nowych Akcji. Jednocześnie zostanie ustalona ostateczna liczba 
Nowych Akcji oferowana Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym. 

Informacja odnośnie ustalonej ostatecznej liczby Nowych Akcji w ramach Oferty zostanie podana do 
publicznej wiadomości zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki został 
opublikowany niniejszy Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Jednocześnie, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej osobom, które złożyły zapis 
przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie Nowych Akcji, 
przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie 
oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości 
informacji o ostatecznej liczbie Nowych Akcji. 

10. Zasady składania zapisów oraz płatności za Nowe Akcje 

Inwestorzy Indywidualni 

Przydział Nowych Akcji Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany za pośrednictwem systemu 
GPW. W celu złożenia zapisu, Inwestor Indywidualny musi posiadać rachunek papierów wartościowych 
w firmie inwestycyjnej, w której składa zapis. Zapisy będą przyjmowane w wybranych placówkach firm 
inwestycyjnych, których lista będzie udostępniona na stronie internetowej Spółki oraz na stronie 
internetowej Oferującego (www.trigon.pl).  

Zapisy na Nowe Akcje będą przyjmowane na formularzach dostępnych w firmach inwestycyjnych 
przyjmujących zapisy na Nowe Akcje. Złożenie zapisu oznacza, że potencjalny Inwestor: 

 zapoznał się z treścią Prospektu i go zaakceptował; 

 wyraził zgodę na brzmienie Statutu Spółki; 

 wyraził zgodę na przydzielenie mniejszej liczby Nowych Akcji niż wskazał w formularzu zapisu; 

 wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
Oferty oraz zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz innymi odpowiednimi 
regulacjami. 

Jednocześnie potencjalny Inwestor składający zapis jest zobowiązany do podania informacji 
wymaganych w formularzu zapisu oraz do upoważnienia podmiotu przyjmującego zapisy 
do przekazania informacji objętych tajemnicą zawodową, w tym informacji związanych z dokonanymi 
zapisami na Nowe Akcje w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Oferty oraz upoważnienia dla 
Oferującego i Spółki do otrzymania takich informacji. Inwestorzy Indywidualni składający zapisy są 
zobowiązani do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych GPW. 

Liczba Nowych Akcji, którą może obejmować jeden zapis złożony w danym podmiocie przyjmującym 
zapisy przez jednego Inwestora Indywidualnego, może wynosić nie mniej niż 10 Nowych Akcji, ale nie 
więcej niż 2.000 Nowych Akcji. Zapis złożony w danym podmiocie przyjmującym zapisy na więcej niż 
2.000 akcji w transzy Inwestorów Indywidualnych będzie uznawany za zapis złożony na 2.000 Nowych 
Akcji. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych w 
danym podmiocie przyjmującym zapisy przez jednego Inwestora Indywidualnego, które będą 
sumowane do wartości nie wyższej niż 2.000 akcji. Zapisy są składane po Cenie Maksymalnej. 

Przyjęte zapisy będą stanowić podstawę do złożenia do systemu GPW przez firmy inwestycyjne zleceń 
nabycia Nowych Akcji w imieniu Inwestorów Indywidualnych. Każde zlecenie przekazywane do systemu 
GPW powinno opiewać na nie więcej niż 2.000 Nowych Akcji Odpowiedzialność za prawidłowe 
przekazanie zleceń kupna na GPW ponoszą firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy. 
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W przypadku niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu, w szczególności podania 
nieprawdziwych informacji lub wskazania ceny innej niż Cena Maksymalna, zapis danego Inwestora 
Indywidualnego zostaje uznany za nieważny. Konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia formularza 
zapisu ponosi wyłącznie Inwestor Indywidualny składający zapis. 

Zapis na Nowe Akcje jest bezwarunkowy i nieodwołalny, z wyjątkiem wskazanych powyżej przypadków, 
kiedy Inwestorowi Indywidualnemu przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego 
zapisu, zgodnie z art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Uchylenie się od skutków 
prawnych złożonego zapisu następuje przez złożenie oświadczenia na piśmie w jednym z punktów 
obsługi klienta firmy inwestycyjnej, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej 
wiadomości aneksu do Prospektu lub informacji o ostatecznej cenie lub ostatecznej liczbie Nowych 
Akcji. Ponadto, zapis nie może zawierać żadnych zastrzeżeń. Złożony zapis wiąże składającego zapis 
Inwestora Indywidualnego do momentu przydziału Nowych Akcji bądź odstąpienia przez Spółkę od 
przeprowadzenia Oferty. 

Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Nowe Akcje powinni je opłacić w momencie składania 
zapisu w kwocie równej iloczynowi liczby Nowych Akcji, na jaką Inwestor składa zapis, oraz Ceny 
Maksymalnej powiększonej o ewentualną prowizję maklerską podmiotu przyjmującego zapis. Płatność 
za Nowe Akcje musi być dokonana w złotych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danej firmie 
inwestycyjnej przyjmującej zapis na Nowe Akcje. Brak wniesienia wpłaty bądź wniesienie jej w niepełnej 
wysokości powoduje, że zapis jest nieważny. 

Sposób traktowania przy przydziale zapisów nie może być uzależniony od tego, przez jaki podmiot lub 
za pośrednictwem jakiego podmiotu jest on dokonywany. 

Szczegółowych informacji na temat zasad składania zapisów, w tym wymaganych dokumentów oraz 
możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, udzielają punkty obsługi klienta firm 
inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Nowe Akcje. 

Inwestorzy Instytucjonalni 

Na podstawie zbudowanej Księgi Popytu, po zakończeniu procesu jej budowania, Spółka, 
w porozumieniu z Oferującym, dokona wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, według własnego 
uznania, którym zostaną wysłane zaproszenia do złożenia zapisów na Nowe Akcje. Inwestorzy 
Instytucjonalni, do których zostaną skierowane zaproszenia będą uprawnieni do złożenia zapisów 
maksymalnie na taką liczbę Nowych Akcji, jaka została wskazana w zaproszeniu. W przypadku 
dokonania zapisu na większą liczbę Nowych Akcji niż wskazana w zaproszeniu, uznaje się, że Inwestor 
Instytucjonalny złożył zapis na maksymalną liczbę Nowych Akcji wskazaną w zaproszeniu. Zaproszenia 
zostaną przesłane przez Oferującego.  

W zaproszeniu skierowanym do Inwestorów Instytucjonalnych zostanie wskazany również 
najpóźniejszy moment opłacania składanych zapisów. Wysokość wpłaty powinna być równa iloczynowi 
liczby Nowych Akcji, na jaką Inwestor składa zapis, oraz Ceny Ostatecznej Nowych Akcji ustalonej dla 
Inwestorów Instytucjonalnych. Płatność za Nowe Akcje musi być dokonana w złotych polskich. 

W formularzu zapisu na Nowe Akcje Inwestor Instytucjonalny jest zobowiązany do złożenia dyspozycji 
deponowania wszystkich przydzielonych Nowych Akcji na prowadzonym dla niego rachunku 
inwestycyjnym. Dyspozycja powinna zawierać następujące informacje: numer rachunku oraz nazwę 
podmiotu prowadzącego rachunek, a także zobowiązanie Inwestora Instytucjonalnego do 
poinformowania podmiotu, w którym składa zapis na Nowe Akcje, o wszelkich zmianach dotyczących 
rachunku. Dyspozycja deponowania jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nie może zawierać żadnych 
zastrzeżeń. 

Zapis na Nowe Akcje jest bezwarunkowy i nieodwołalny, z wyjątkiem wskazanych powyżej przypadków, 
w których przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, zgodnie 
z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Szczegółowych informacji na temat zasad składania zapisów, w tym wymaganych dokumentów oraz 
możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, udziela Oferujący. 

Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów na Nowe Akcje w transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych. 
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11. Przydział Nowych Akcji 

Zamknięcie Oferty Publicznej nastąpi po zakończeniu przyjmowania zapisów i wpłat na Nowe Akcje. 
Następnie zostanie dokonany przydział Nowych Akcji, w ramach którego Spółka dokona przydziału 
Nowych Akcji, podejmując decyzję o 

 liczbie Nowych Akcji przydzielonych wszystkim Inwestorom; 

 liczbie Nowych Akcji przydzielonych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym. 

Nowe Akcje przypadające Inwestorom Indywidualnym, w liczbie, w jakiej nie zostaną objęte zapisami 
Inwestorów Indywidualnych, mogą zostać przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym, przy czym 
przesunięcie to nie będzie stanowić zmiany liczby Nowych Akcji w poszczególnych transzach i nie 
będzie podawane do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu. 

Informacja odnośnie przydziału Nowych Akcji zostanie podana do publicznej w sposób, w jaki został 
opublikowany niniejszy Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Ponadto zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia o Raportach, informacje dotyczące wprowadzenia 
Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW, w tym 
przydziału Nowych Akcji zostaną przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. 
Ponadto, stosownie do art. 439 KSH wykaz subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych 
każdemu z nich akcji zostanie wyłożony najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji 
i pozostawiony do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były 
przyjmowane. 

Inwestorzy Indywidualni 

Zawiadomienia o przydzieleniu Nowych Akcji Inwestorom Indywidualnym zostaną przekazane zgodnie 
z regulacjami podmiotów, prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zostaną 
zapisane Nowe Akcje. Przydział Nowych Akcji nastąpi za pośrednictwem GPW. Nie jest możliwy obrót 
Nowymi Akcjami przed zawiadomieniem Inwestorów o przydziale. 

Warunkiem przydzielenia Nowych Akcji Inwestorom Indywidualnym jest prawidłowe wypełnienie 
formularza zapisu oraz opłacenie zapisu na Nowe Akcje po Cenie Maksymalnej, powiększonej 
o ewentualną prowizję firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. W przypadku, gdy Inwestorzy 
Indywidualni złożą zapis na mniejszą liczbę Nowych Akcji niż zostało dla nich przeznaczone, 
Inwestorom Indywidualnym zostaną przyznane Nowe Akcje w liczbie wynikającej z właściwie złożonych 
i opłaconych zapisów. W przypadku złożenia przez Inwestorów Indywidualnych zapisów na większą 
liczbę Nowych Akcji niż została dla nich przeznaczona, nastąpi proporcjonalna redukcja każdego 
ze złożonych zapisów. Inwestorom Indywidualnym nie będą przyznawane ułamkowe części Nowych 
Akcji – w przypadku wystąpienia części ułamkowych po przeprowadzeniu proporcjonalnej redukcji liczby 
przyznanych Nowych Akcji, zostaną one zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej, a pozostałe Nowe 
Akcje zostaną przydzielone Inwestorom Indywidualnym, którzy złożyli kolejno zapisy na największą 
liczbę Nowych Akcji. W przypadku zapisu na równą liczbę Nowych Akcji o przydziale zdecyduje 
kolejność przekazania zleceń do systemu GPW. 

W przypadku nieotrzymania Nowych Akcji, redukcji liczby przyznanych Nowych Akcji w stosunku 
do złożonego zapisu, bądź uznania zapisu za nieważny, Inwestorzy Indywidualni otrzymają zwrot 
wpłaconych bądź nadpłaconych kwot (bez odsetek) w terminie 14 dni od dnia dokonania przydziału 
Nowych Akcji. 

Inwestorzy Instytucjonalni 

Warunkiem przydzielenia Nowych Akcji Inwestorom Instytucjonalnym jest prawidłowe wypełnienie 
formularza zapisu oraz opłacenie zapisu na Nowe Akcje po cenie wskazanej w zaproszeniu 
skierowanym do Inwestorów Instytucjonalnych. Nowe Akcje zostaną przydzielone Inwestorom w liczbie 
wskazanej w przesłanych do nich zaproszeniach. W przypadku dokonania zapisu na większą liczbę 
Nowych Akcji niż wskazana w zaproszeniu, uznaje się, że Inwestor Instytucjonalny złożył zapis 
na maksymalną liczbę Nowych Akcji wskazaną w zaproszeniu. 

Jeżeli Inwestor Instytucjonalny nie dokonał pełnej wpłaty albo złożył zapis na mniejszą liczbę Nowych 
Akcji niż została wskazana w zaproszeniu skierowanym do niego, takiemu Inwestorowi 
Instytucjonalnemu zostaną przydzielone Nowe Akcje w liczbie, na jaką dokonano wpłaty lub też na 
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podstawie uznaniowego wyboru Spółki działającej w uzgodnieniu z Oferującym takiemu Inwestorowi 
może zostać przydzielona mniejsza liczba Nowych Akcji niż wynikająca z dokonanej wpłaty lub może 
nie zostać mu przydzielona żadna Nowa Akcja. 

Nowe Akcje, w stosunku do których, zarówno Inwestorzy Indywidualni, jak i Inwestorzy Instytucjonalni 
uchylili się od skutków złożonych zapisów oraz które nie zostały objęte, mogą zostać zaoferowane 
i przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym, zarówno tym, którzy uczestniczyli w budowaniu Księgi 
Popytu, jak i pozostałym, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia i opłacenia zapisów złożonych 
w odpowiedzi na zaproszenia do zapisywania się na Nowe Akcje, przy czym przesunięcie to nie będzie 
stanowić zmiany liczby Nowych Akcji w poszczególnych transzach i nie będzie podawane do publicznej 
wiadomości w formie aneksu do Prospektu. 

Zawiadomienia o przydzieleniu Nowych Akcji Inwestorom Instytucjonalnym zostaną przekazane przez 
Oferującego, w imieniu Emitenta. Nie jest możliwy obrót Nowymi Akcjami przed zawiadomieniem 
Inwestorów o przydziale. 

12. Informacje o odwołaniu Oferty 

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent może odwołać Ofertę w całości, bez podawania 
przyczyn.  

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, w przypadku podjęcia decyzji o odwołaniu Oferty, 
stosowna informacja zostanie podana przez Emitenta do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej 
podjęciu w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, tj. w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie 
Publicznej.  

W przypadku odwołania Oferty Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie Istniejących Akcji do obrotu 
na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW, o ile będzie spełniał wymogi 
określone Regulaminem GPW. Na Datę Prospektu, w przypadku dopuszczanych Istniejących Akcji, 
Emitent spełnia te wymogi w zakresie kapitalizacji i rozproszenia. 

13. Informacje o zawieszeniu Oferty 

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty 
w całości, bez podawania przyczyn. W takim przypadku informacja o zawieszeniu Oferty zostanie 
podana w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu, w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie 
Publicznej. Decyzja w przedmiocie zawieszenia Oferty może zostać podjęta bez jednoczesnego 
wskazania nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone w terminie późniejszym. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu oferty Nowych Akcji 
jedynie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należy zaliczyć w szczególności zdarzenia, które 
mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować zwiększone ryzyko 
inwestycyjne dla nabywców Nowych Akcji. Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po 
przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, ale przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów 
przez Inwestorów Instytucjonalnych, Spółka w uzgodnieniu z Oferującym może ponownie 
przeprowadzić proces budowania księgi popytu, przy czym w takiej sytuacji Spółka w uzgodnieniu z 
Oferującym określi, czy wcześniej złożone deklaracje objęcia Akcji Oferowanych i zaproszenia do 
objęcia Akcji Oferowanych tracą, czy zachowują ważność. Informacja w tym zakresie zostanie podana 
do publicznej wiadomości łącznie z informacją o zawieszeniu Oferty, w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, tj. w formie aneksu do Prospektu. 

Inwestorzy, którzy złożyli zapisy będą mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów 
poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie nie dłuższym, niż 2 dni od dnia udostępnienia 
aneksu do Prospektu lub w terminie dłuższym, o ile zostanie to wskazane w aneksie. W przypadku 
uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia aneksu 
dokonany zostanie zwrot uiszczonych wpłat. 

14. Informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty jedynie 
z ważnych powodów. 

Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności: (i) nagłe lub nieprzewidziane zmiany w sytuacji 
ekonomiczno-politycznej w Polsce lub w innym kraju, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na 
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rynki finansowe, gospodarkę Polski, Ofertę lub na działalność Emitenta (np. zamachy terrorystyczne, 
wojny, katastrofy, powodzie); (ii) nagłe i nieprzewidziane zmiany lub wydarzenia o innym charakterze 
niż wskazane w punkcie (i) powyżej, mogące mieć istotny negatywny wpływ na działalność Emitenta 
lub mogące skutkować poniesieniem przez Emitenta istotnej szkody lub istotnym zakłóceniem jej 
działalności; (iii) istotną zmianę dotyczącą działalności, sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych 
Emitenta; (iv) zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW 
lub na innych rynkach giełdowych w przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ 
na Ofertę; (v) gdy wynik procesu budowy Księgi Popytu lub zapisów okaże się niesatysfakcjonujący 
dla Emitenta, tj. nie będzie gwarantował pozyskania wysokiej jakości inwestorów lub nie będzie 
gwarantował odpowiedniego poziomu płynności notowań na rynku wtórnym lub gdy wystąpi ryzyko 
niespełnienia warunków wprowadzanych akcji do obrotu na rynku regulowanym; (vi) nagłe 
i nieprzewidziane zmiany mające bezpośredni, istotny i negatywny wpływ na funkcjonowanie Emitenta; 
lub (vii) wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy pomiędzy Emitentem a Oferującym o oferowanie 
Nowych Akcji. 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty zostanie podana przez Emitenta do publicznej 
wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu, w sposób określony w art. 47 ust. 1 Ustawy o Ofercie 
Publicznej. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty złożone zapisy na Akcje Oferowane zostaną 
uznane za nieważne, a dokonane płatności zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań 
nie później niż 14 dni po dniu ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie 
Istniejących Akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW, o 
ile będzie spełniał wymogi określone Regulaminem GPW. Na Datę Prospektu, w przypadku 
dopuszczanych Istniejących Akcji, Emitent spełnia te wymogi w zakresie kapitalizacji i rozproszenia. 

15. Niedojście Oferty do skutku 

Emisja Nowych Akcji nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach: 

 Spółka odstąpi od przeprowadzenia Oferty; lub 

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

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

 niezłożenia przez Zarząd oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału 
zakładowego, o którym mowa w art. 310 KSH. 

Na mocy § 4 ust. 2 oraz ust. 3 Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki został upoważniony, w rozumieniu art. 
432 § 4 KSH, do określenia ostatecznej liczby Nowych Akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki oraz ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być 
podwyższony. W ramach Oferty Zarząd Spółki skorzysta z uprawnienia udzielonego na podstawie 
Uchwały Emisyjnej, nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której po ustaleniu przez Zarząd ostatecznej 
liczby emitowanych Nowych Akcji, oferowanych w ramach Oferty, i subskrybowania przez Inwestorów 
mniejszej liczby Nowych Akcji, niż zostało to określone przez Zarząd Spółki, sąd rejestrowy odmówi 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. 

Informacja o niedojściu Oferty do skutku zostanie przekazana do publicznej wiadomości stosownie do 
art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie 
Publicznej. 

W przypadku niedojścia Oferty do skutku, dokonane płatności zostaną zwrócone potencjalnym 
Inwestorom w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu Oferty do skutku. W przypadku braku 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS po rejestracji 
Praw do Akcji, zwrot dokonanych wpłat na Nowe Akcje zostanie dokonany na rzecz tych inwestorów, 
na których rachunkach papierów wartościowych będą zapisane Prawa do Akcji w dniu poprzedzającym 
dzień ich wyrejestrowania z rejestru KDPW.  



 
Prospekt emisyjny T-Bull S.A. 

 

180 
 

16. Zwrot wpłat na Nowe Akcje 

W przypadku nieotrzymania Nowych Akcji, redukcji liczby przyznanych Nowych Akcji w stosunku do 
złożonego zapisu, bądź uznania zapisu za nieważny, Inwestorzy Indywidualni otrzymają zwrot 
wpłaconych bądź nadpłaconych kwot w terminie 14 dni od dnia dokonania przydziału Nowych Akcji. 
Jeżeli Oferta nie dojdzie do skutku Inwestorzy Indywidualni otrzymają zwrot wpłaconych kwot w terminie 
14 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu Oferty do skutku. Zwrot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, 
odsetek oraz innych kosztów poniesionych w związku ze składaniem zapisów na Nowe Akcje. 

W przypadku skorzystania przez Inwestorów Indywidualnych z prawa do uchylenia się od skutków 
prawnych złożonych zapisów, zgodnie z art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
Inwestorzy Indywidualni otrzymają zwrot wpłaconych kwot (bez odsetek) w terminie 14 dni od dnia 
skorzystania z prawa uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów. 

Jeżeli pomiędzy dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów do dnia złożenia zlecenia sprzedaży 
Nowych Akcji na rzecz Inwestorów Indywidualnych dojdzie do zawieszenia Oferty, a Inwestor 
Indywidualny skorzysta z prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez 
złożenie oświadczenia w terminie wskazanym w aneksie do Prospektu, Inwestor Indywidualny otrzyma 
zwrot wpłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia złożenia wyżej wskazanego oświadczenia. 

W przypadku nieotrzymania Nowych Akcji, dokonania nadpłat, bądź uznania zapisu za nieważny, 
Inwestorzy Instytucjonalni otrzymają zwrot wpłaconych bądź nadpłaconych kwot w terminie 14 dni 
od dnia dokonania przydziału Nowych Akcji. Jeżeli Oferta nie dojdzie do skutku Inwestorzy 
Instytucjonalni otrzymają zwrot wpłaconych kwot w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu 
Oferty do skutku. Zwrot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz innych kosztów 
poniesionych w związku ze składaniem zapisów na Nowe Akcje, na rachunek wskazany przez Inwestora 
Instytucjonalnego w formularzu zapisu. 

Jeżeli pomiędzy dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów a dniem przydziału Nowych Akcji na rzecz 
Inwestorów Instytucjonalnych dojdzie do zawieszenia Oferty, a Inwestor Instytucjonalny skorzysta 
z prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie oświadczenia 
w terminie wskazanym w aneksie do Prospektu, Inwestor Instytucjonalny otrzyma zwrot wpłaconej 
kwoty w terminie 14 dni od dnia złożenia wyżej wymienionego oświadczenia. 

17. Rejestracja, dopuszczenie i wprowadzenie Akcji i Praw do Akcji 

Dotychczas wyłącznie Akcje Serii B Spółki są zdematerializowane w KDPW oraz zarejestrowane 
pod kodem ISIN PLTBULL00024. Na Datę Prospektu, Akcje Serii B są notowane w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect.  

Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o równoczesne dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW nie więcej niż 660.100 Akcji 
Dopuszczanych, w tym: 448.000 Akcji Serii B; 22.100 Akcji Serii D; 90.000 Akcji Serii E oraz nie więcej 
niż 100.000 nowo utworzonych Akcji Serii F i nie więcej niż 100.000 praw do Akcji Serii F. W związku z 
tym Spółka złoży wniosek do KDPW o rejestrację Akcji Serii D, Akcji Serii E oraz Nowych Akcji, a także 
Praw do Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Szczegółowo proces 
dematerializacji akcji został opisany w rozdziale Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane 
z nabywaniem i zbywaniem akcji, podrozdziale Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Na Datę Prospektu Akcje Dopuszczane nie są ani nie były notowane na żadnym z rynków 
regulowanych. Emitent zamierza jednocześnie notować Akcje Dopuszczane, w tym w zakresie Nowych 
Akcji - Prawa do Akcji. 

Zgodnie z § 13 Regulaminu GPW, prawa do nowych akcji spółki, której akcje co najmniej jednej emisji 
notowane są na giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego z upływem dnia otrzymania przez 
Giełdę od spółki zawiadomienia o dokonanym przydziale akcji, o ile: 

 skutkiem przekształcenia praw do akcji w nowe akcje będą akcje tego samego rodzaju co już 
notowane na giełdzie; 

 został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ 
nadzoru albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność 
w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej została stwierdzona przez właściwy organ 
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nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu 
informacyjnego nie jest wymagane; 

 Zarząd Giełdy nie uzna, że warunki emisji naruszyły zasady publicznego charakteru obrotu 
giełdowego ustalone we wspólnych stanowiskach Rady i Zarządu Giełdy oraz w przepisach 
obowiązujących na giełdzie, 

przy czym prawa do nowych akcji są w takiej sytuacji dopuszczone do obrotu giełdowego nie wcześniej, 
niż w dniu ich zarejestrowania przez KDPW lub spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie czynności 
z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Obrocie. 

Zgodnie z § 14 Regulaminu GPW Zarząd Giełdy może dopuścić do obrotu giełdowego prawa do nowych 
akcji spółki, której akcje nie są notowane na GPW, o ile: 

 został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ 
nadzoru albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność 
w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej została stwierdzona przez właściwy organ 
nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu 
informacyjnego nie jest wymagane; 

 uzna, że obrót tymi prawami może osiągnąć wielkość zapewniającą odpowiednią płynność 
i prawidłowy przebieg transakcji giełdowych, interes uczestników obrotu nie będzie zagrożony, 
a w chwili podejmowania decyzji o dopuszczeniu do obrotu giełdowego praw do nowych akcji 
brak jest podstaw do stwierdzenia, że warunki Regulaminu GPW dotyczące dopuszczenia akcji 
pochodzących z przekształcenia praw do akcji nie będą spełnione.  

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy, Spółka podejmie 
kroki celem wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) 
prowadzonym przez GPW. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd 
rejestrowy oraz po rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 
nastąpi zapisanie Nowych Akcji na rachunkach papierów wartościowych podmiotów, na których 
dotychczas były zapisane Prawa do Akcji. W zamian za jedno Prawo do Akcji podmiot otrzyma jedną 
Nową Akcję Spółki. W wyniku zapisania Nowych Akcji na rachunkach papierów wartościowych, Prawa 
do Akcji wygasną. Jednocześnie, będzie to ostatni dzień notowania Praw do Akcji. Dzień po wygaśnięciu 
Praw do Akcji, Nowe Akcje zaczną być notowane na GPW. 

W celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Spółki do notowań na GPW – poza przeprowadzeniem 
dematerializacji Akcji i zawarciem umowy z KDPW w sprawie rejestracji Akcji w depozycie papierów 
wartościowych – niezbędna jest również uchwała Zarządu GPW o dopuszczeniu i wprowadzeniu Akcji 
do obrotu na GPW. 

Uchwała Zarządu GPW jest podejmowana na podstawie wniosku złożonego przez Spółkę w ciągu 
14 dni od jego złożenia.  

Zgodnie z § 10 Regulaminu GPW, rozpoznając wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych 
do obrotu giełdowego Zarząd GPW bierze pod uwagę: 

 sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność 
do obsługi zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta; 

 perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń 
inwestycyjnych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania; 

 doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych emitenta; 

 warunki, na jakich emitowane były instrumenty finansowe i ich zgodność z zasadami, o których 
mowa w § 35 Regulaminu GPW; 

 bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników. 

Dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW może nastąpić po 
spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 1-2 Regulaminu GPW, tj.: 

 został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ 
nadzoru albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność 
w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej została stwierdzona przez właściwy organ 
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nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu nie 
jest wymagane; 

 ich zbywalność nie jest ograniczona; 

 w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 

 iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku 
gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 
60.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych co najmniej 15.000.000,00 EUR, zaś 
w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 
6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu 
giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym przez GPW 
alternatywnym systemie obrotu – co najmniej 48.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych 
co najmniej 12.000.000,00 EUR; oraz 

 w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% 
głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: (i) 15% akcji objętych 
wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz (ii) 100.000 akcji objętych wnioskiem 
o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 1.000.000,00 EUR, liczonej 
według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej. 

Jednocześnie, zgodnie z § 3 Rozporządzenia o Rynku Oficjalnych Notowań, dopuszczenie akcji 
do obrotu na rynku oficjalnych notowań może nastąpić, jeżeli: 

 spółka będąca emitentem tych akcji ogłaszała, na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach, sprawozdania finansowe, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania, 
co najmniej przez trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające dzień złożenia wniosku; lub 

 przemawia za tym uzasadniony interes spółki lub inwestorów, a spółka podała do publicznej 
wiadomości, w sposób określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom 
ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych 
wnioskiem. 

Ponadto zgodnie z § 3a ust. 1 Regulaminu GPW, dopuszczając instrumenty finansowe do obrotu Zarząd 
GPW ocenia, czy obrót tymi instrumentami będzie prowadzony w sposób rzetelny, prawidłowy i 
skuteczny oraz czy będzie zapewniona swoboda ich zbywalności.  

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem o Rynku Oficjalnych Notowań, w przypadku wprowadzania akcji 
na rynek podstawowy, musi być zapewnione rozproszenie akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie, w 
celu zapewnienia płynności obrotu. W tym celu muszą być spełnione następujące warunki: 

 w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% 
głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: (i) 25% akcji objętych 
wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, lub (ii) 500.000 akcji objętych wnioskiem 
o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 17.000.000,00 EUR, liczonej 
według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej. 

Na Datę Prospektu, w przypadku dopuszczanych Istniejących Akcji, Emitent spełnia wymogi w zakresie 
kapitalizacji oraz rozproszenia w zakresie dopuszczenia akcji do obrotu na rynku podstawowym. 

Rozpoczęcie notowań dopuszczanych Istniejących Akcji i Praw do Akcji na rynku regulowanym nastąpi 
w terminie około 1 tygodnia od dnia przydziału Akcji. Rozpoczęcie notowań Nowych Akcji na rynku 
regulowanym nastąpi w terminie około 1 miesiąca od przydziału Nowych Akcji. 

18. Koszty Oferty 

Spółka szacuje, że łączne koszty związane z Ofertą, ukształtują się na poziomie około 1.200.000,00 
PLN (jeden milion dwieście tysięcy złotych) i będą obejmowały: 

 koszt sporządzenia Prospektu; 

 koszty związane z akcją promocyjną; 

 koszty dostępu do danych analitycznych; 

 koszty wynagrodzenia, koszty i wydatki Doradcy Prawnego; 
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 koszty doradztwa biegłych rewidentów; 

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

 koszty wynagrodzenia Oferującego, w tym koszty i wydatki Oferującego, związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty; 

 pozostałe opłaty na rzecz KDPW, GPW i notarialne. 

Informacja o ostatecznych kosztach Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w raporcie 
bieżącym Spółki zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 13) Rozporządzenia o Raportach. 

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

Inwestor powinien jednak zwrócić uwagę na dodatkowe koszty związane z nabyciem Nowych Akcji, 
do których należy w szczególności zaliczyć koszty prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia lub zapisu, 
ewentualne koszty wymiany walut obcych na polskie złote, koszty założenia lub prowadzenia rachunku 
inwestycyjnego oraz inne koszty bankowe powiązane z dokonywaniem wpłaty na Nowe Akcje itp. 
Inwestorzy powinni mieć również na uwadze, że wpłaty na Nowe Akcje nie są oprocentowane 
i w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty, Inwestorowi nie przysługują odsetki 
ani odszkodowanie. 

19. Wyniki Oferty 

Informacja o wynikach Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym 
Spółki zgodnie z §§ 16 i 17 Rozporządzenia o Raportach. Informacja o niedojściu Oferty do skutku 
zostanie przekazana do publicznej wiadomości stosownie do art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej 
oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

20. Gwarantowanie Oferty, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji 

Na podstawie umowy zawartej w dniu 19 grudnia 2017 roku, Kurtier spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Wysokiej, Pretium Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej, 
Pan Radosław Łapczyński, Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej, Pan Grzegorz Zwoliński oraz 
Pan Damian Fijałkowski zobowiązali się do niezbywania pod jakimkolwiek tytułem prawnym należących 
do nich akcji w terminie od 1 stycznia 2018 roku do dnia następującego po upływie 12 miesięcy 
kalendarzowych licząc od dnia debiutu Akcji na GPW (rynku regulowanym), rozumianego jako pierwszy 
dzień notowań Akcji na GPW. Kurtier spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiada na Datę 
Prospektu 17.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki. 

W ramach realizacji Programu Motywacyjnego na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 8 grudnia 
2016 roku, każdy z pracowników Emitenta obejmujący Akcje Serii D zawarł z Emitentem umowę 
w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności Akcji Serii D Emitenta. Na podstawie umów pracownicy 
zobowiązali się do niezbywania, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, ani nieobciążania objętych Akcji 
Serii D. Umowy w sprawie czasowego niezbywania Akcji Serii D obowiązują od dnia ich zawarcia do 
dnia upływu jednego roku od dnia kiedy Akcje Serii D zostaną wprowadzone do obrotu na GPW. 

Oferta Akcji Oferowanych nie będzie objęta gwarancją (subemisją) – Emitent ani Oferujący nie 
zamierzają zawierać umów gwarantowania emisji na zasadach wiążącego zobowiązania. 

Spółka nie zamierza podejmować działań mających na celu stabilizację kursu notowań Akcji Spółki, ani 
zleceń podjęcia takich działań innym osobom.  

21. Rozwodnienie 

Przy założeniu zakończenia Oferty zgodnie z planem Emitenta, tj. w sytuacji zaoferowania i nabycia 
przez Inwestorów wszystkich Nowych Akcji, dojdzie do rozwodnienia procentowego udziału obecnych 
akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i emisji Nowych Akcji, akcje istniejące obecnie 
w kapitale zakładowym Spółki będą stanowiły 91,8% kapitału zakładowego i będą uprawniały do 94,4% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto, Nowe Akcje doprowadzą do wzrostu liczby 
akcji w kapitale zakładowym Spółki z 1.124.100 do 1.224.100 akcji. Nowe Akcje będą uprawniały do 
5,6% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
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Wykres 12: Procentowy udział akcjonariuszy po przeprowadzeniu Oferty (udział w kapitale) 

 

Poniższa tabela prezentuje stan akcjonariatu na Datę Prospektu oraz rozwodnienie obecnych 
akcjonariuszy po przeprowadzeniu Oferty w sytuacji, w której Spółka przeprowadzi emisję 100.000 
(sto tysięcy) Akcji Serii F. 

Tabela 52: Stan akcjonariatu na Datę Prospektu, rozwodnienie akcjonariatu 

 Na Datę Prospektu Stan po przeprowadzeniu Oferty 

 Liczba Akcji 
% głosów 

na WZ 
Liczba Akcji % głosów na WZ 

Grzegorz Zwoliński 218 000 24,05 218 000 22,71 

Damian Fijałkowski 218 000 24,05 218 000 22,71 

Radosław Łapczyński 218 000 24,05 218 000 22,71 

Pozostali obecni 
akcjonariusze 

470 100 27,85 470 100 26,29 

Subskrybenci Nowych 
Akcji 

0 0 100 000 5,59 

Źródło: Spółka 
    

22. Ograniczenia w zakresie oferowania Nowych Akcji 

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium RP. Poza granicami RP niniejszy Prospekt nie może 
być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia papierów wartościowych. Prospekt ani papiery 
wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek 
państwie poza RP, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy Prospektowej lub amerykańskiej 
ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie 
mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami RP (w tym na terenie innych państw Unii 
Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta 
lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek 
dodatkowych wymogów prawnych. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami 
RP, powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które 
mogą się do niego stosować w tym zakresie. 

Nowe Akcje nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane w trybie amerykańskiej ustawy o papierach 
wartościowych z U.S. Securities Act z 1933 roku z późn. zm., ani w żadnej innej komisji papierów 
wartościowych jakiegokolwiek stanu lub też obszaru podlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. Nowe Akcje – z zastrzeżeniem pewnych wyjątków – nie mogą być oferowane ani 
sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, ani na rzecz, rachunek lub 

91,8%

8,2%

Dotychczasowi akcjonariusze Nowi akcjonariusze
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korzyść podmiotów amerykańskich (w rozumieniu Regulacji S zawartej w wyżej wymienionej 
amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych), chyba że są oferowane lub sprzedawane w ramach 
pewnych transakcji zwolnionych z obowiązku dokonania rejestracji przewidzianych w wyżej 
wymienionej amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. 
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RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE ORAZ OBOWIĄZKI 
ZWIĄZANE Z NABYWANIEM I ZBYWANIEM AKCJI 

Prowadzeniem giełdy oraz organizacją alternatywnego systemu obrotu w Polsce zajmuje się GPW. 
Podstawowymi aktami prawnymi, regulującymi funkcjonowanie rynku kapitałowego są: 

 Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi; 

 Ustawa o Ofercie Publicznej; 

 Ustawa o Nadzorze. 

Nadzór nad tym rynkiem sprawuje KNF. 

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

W Polsce organizacją obrotu instrumentami finansowymi zajmuje się Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. Działa ona w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawę 
o Ofercie Publicznej, Ustawę o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Ustawę o Nadzorze, a także 
regulacje wewnętrzne, m.in. statut GPW i Regulamin GPW. 

Rynek giełdowy prowadzony przez GPW jest rynkiem regulowanym w rozumieniu art. 14 Ustawy 
o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Ponadto, GPW zajmuje się organizacją i prowadzeniem obrotu 
na następujących rynkach: 

 NewConnect (obrót akcjami i innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym 
małych i średnich spółek); 

 Catalyst (obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi, skarbowymi, listami 
zastawnymi prowadzony przez GPW). 

Dematerializacja Akcji Spółki 

Zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi papiery wartościowe będące przedmiotem 
oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie mają formy dokumentu od chwili 
ich zarejestrowania na podstawie umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów 
wartościowych w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja), chyba że dane papiery 
wartościowe są przedmiotem oferty publicznej, ale nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku 
regulowanym. Papiery wartościowe wydane w formie papierowego dokumentu powinny zostać złożone 
przez Emitenta do depozytu prowadzonego na terytorium RP przez firmę inwestycyjną, KDPW lub 
spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 
1 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Powyższe podmioty prowadzą rejestr osób 
uprawnionych ze złożonych papierów wartościowych. Emitent papierów wartościowych, które mają 
zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym jest zobowiązany do zawarcia z KDPW umowy, 
której przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych. 
Z chwilą zarejestrowania papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych zapisy 
w rejestrze złożonych papierów wartościowych uzyskują znaczenie prawne zapisów na rachunkach 
papierów wartościowych, a dokumenty złożone do depozytu zostają pozbawione mocy prawnej. 

Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz 
pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego 
rachunku. Wyjątek stanowią rachunki zbiorcze, czyli rachunki, na których mogą być rejestrowane 
zdematerializowane papiery wartościowe nienależące do osób, dla których rachunki te są prowadzone. 
W takim przypadku podmiot, dla którego prowadzony jest rachunek zbiorczy (posiadacz rachunku 
zbiorczego), nie jest uważany za uprawnionego z zapisanych na tym rachunku zdematerializowanych 
papierów wartościowych, a jedynie osoba wskazana przez posiadacza tego rachunku ma status 
uprawnionej ze zdematerializowanych papierów wartościowych. Zgodnie z KSH, na żądanie 
uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej 
niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po 
dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 
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Jeżeli została zawarta umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów 
wartościowych, to wskazane papiery wartościowe zostają przeniesione z chwilą dokonania 
odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. 

Zniesienie dematerializacji akcji 

KNF na wniosek emitenta z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udziela zezwolenia na 
przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) po spełnieniu warunków 
określonych w Ustawie o Ofercie Publicznej. Udzielenie zezwolenia wywołuje skutek prawny 
zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym z Ustawy o Ofercie Publicznej, powstałym 
w związku z ofertą publiczną akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązkom określonym w rozdziale Ustawy o Ofercie Publicznej 
dotyczącym znacznych pakietów akcji spółek publicznych. W decyzji udzielającej zezwolenia KNF 
określa termin, nie dłuższy niż miesiąc, po upływie którego skutek ten następuje. Złożenie wniosku 
do KNF jest dopuszczalne, jeżeli walne zgromadzenie spółki publicznej, większością 9/10 głosów 
oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, 
podjęło uchwałę o zniesieniu dematerializacji akcji. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad sprawy podjęcia uchwały w przedmiocie zniesienia 
dematerializacji akcji może zgłosić akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku 
obrad sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji są obowiązani do uprzedniego 
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki przez wszystkich pozostałych 
akcjonariuszy. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad walnego 
zgromadzenia spółki sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji mogą nabywać akcje 
tej spółki w okresie między zgłoszeniem żądania a zakończeniem wezwania jedynie w drodze tego 
wezwania. Obowiązek ogłoszenia wezwania, o którym mowa powyżej, nie powstaje w przypadku, 
gdy z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały 
o zniesieniu dematerializacji akcji występują wszyscy akcjonariusze spółki publicznej. 

Rozliczenie 

Wszystkie transakcje na rynku regulowanym GPW odbywają się na zasadzie płatności przy odbiorze 
(tzw. zasada delivery vs payment), a przeniesienie praw następuje w ciągu dwóch dni po dokonaniu 
transakcji. Co do zasady, każdy inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych oraz 
rachunek gotówkowy w firmie inwestycyjnej lub podmiocie prowadzącym działalność powierniczą 
w Polsce, a każda firma inwestycyjna i podmiot prowadzący działalność powierniczą musi posiadać 
odpowiednie konta i rachunki w KDPW oraz rachunek gotówkowy w banku rozliczeniowym. Zgodnie 
z regulacjami Giełdy oraz KDPW, KDPW jest obowiązany przeprowadzać, na podstawie listy transakcji 
(zbiory posesyjne) przekazanej przez Giełdę, rozliczenia zawartych przez członków Giełdy transakcji. 
Z kolei członkowie Giełdy koordynują rozliczenia dla klientów, na rachunek których przeprowadzono 
transakcje. 

Organizacja obrotu papierami wartościowymi 

Na Datę Prospektu sesje na GPW odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-17:05 
czasu warszawskiego, o ile Zarząd Giełdy nie postanowi inaczej. Oferty, w zależności od rynku notowań 
danych papierów wartościowych, są zgłaszane w systemie notowań ciągłych lub w systemie kursu 
jednolitego z jednokrotnym lub dwukrotnym określeniem kursu jednolitego. Dla dużych pakietów akcji 
możliwe są tak zwane transakcje pakietowe prowadzone poza systemem notowań ciągłych lub kursu 
jednolitego. Informacje o kursie, wolumenie obrotów oraz wszelkich prawach szczególnych (prawie 
poboru, prawie do dywidendy) w odniesieniu do poszczególnych akcji dostępne są na oficjalnej stronie 
Giełdy (www.gpw.pl). Prowizje maklerskie nie są w Polsce ustalane przez Giełdę ani inne organy 
regulacyjne. Zależą one od ogólnej wartości transakcji oraz domu maklerskiego, który ją realizuje. 

2. Ustawa o Ofercie Publicznej – prawa i obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem 
znacznych pakietów akcji 

Ustawa o Ofercie Publicznej wprowadza szereg obowiązków i ograniczeń w stosunku do podmiotów 
nabywających i zbywających określone pakiety akcji oraz w stosunku do podmiotów, których udział w 
ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ zmianie w związku z zajściem innych przyczyn. 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, kto: 
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 osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej 
liczby głosów w spółce publicznej; albo 

 posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 
liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 
15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów;  

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, 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 na rynku regulowanym lub 
w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia 
transakcji. 

Dniami sesyjnym, o których mowa powyżej, są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek 
regulowany lub przez podmiot organizujący alternatywny system obrotu w regulaminie, zgodnie 
z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz ogłoszone przez KNF w drodze 
publikacji na stronie internetowej. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, powstaje również w przypadku: 

 zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej: 

- 2% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na 
rynku oficjalnych notowań giełdowych; 

- 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na 
innym rynku regulowanym niż określony powyżej lub wprowadzone do alternatywnego 
systemu obrotu; 

 zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% 
ogólnej liczby głosów. 

Obowiązki dokonania zawiadomień, o których mowa powyżej, nie powstają w przypadku, gdy po 
rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub 
w alternatywnym systemie obrotu w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce 
publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby 
głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. 

Zawiadomienia, o których mowa powyżej, zawierają zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej 
informacje o: 

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

 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; 

 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; 

 podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje 
spółki; 

 osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 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 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz 
instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych 
instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub 
może nastąpić nabycie akcji;  

 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, 
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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;  

 łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie 
Publicznej i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. 

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 
zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w art. 69 ust. 4 pkt 2 i 3 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, odrębnie dla akcji każdego rodzaju. Zawiadomienie może być sporządzone w języku 
angielskim. 

Zgodnie z art. 69a Ustawy o Ofercie Publicznej 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: 

 zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

 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. 

Obowiązku określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej spoczywają również na podmiocie, który 
osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem 
instrumentów finansowych, które: 

 po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do 
nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta; lub 

 odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne 
podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w punkcie powyżej, 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 roku uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 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. Pozycja długa oznacza pozycję 
długą w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 
2012 roku 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. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji 
tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy 
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przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa 
w art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zgodnie z art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy przekroczenie progu 33% ogólnej 
liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji 
w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, 
połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub 
zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio 
nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, 
do: 

 ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie 
powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów; albo 

 zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów; 

chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej 
liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku 
podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji. 

Jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym 
mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie 
głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym 
nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów 
w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w art. 74 ust. 2 Ustawy 
o Ofercie Publicznej, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 
zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki. Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
w przypadku gdy przekroczenie progu nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej 
emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu 
niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia 
uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub 
podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 
66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 
wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który 
pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej 
liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub 
wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.  

Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy 
po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 lub 2 Ustawy o Ofercie Publicznej 
nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż 
w ramach wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny 
wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały 
nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej. Przepis 
art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył 
akcje spółki publicznej. Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, jeżeli przekroczenie 66% 
ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa w art. 74 ust. 2 
Ustawy o Ofercie Publicznej, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej 
liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, 
w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, obowiązki, o których mowa w art. 73-74 Ustawy 
o Ofercie Publicznej, nie powstają w przypadku nabywania akcji: 

 spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są 
przedmiotem obrotu zorganizowanego; 

 od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej; 
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 w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego oraz w postępowaniu egzekucyjnym; 

 zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą na warunkach 
określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 891); 

 obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych 
ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu 
zastawu; 

 w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 
5 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

 w przymusowej restrukturyzacji. 

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. 

W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku 
wezwania, o którym mowa w art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej, mogą być nabywane wyłącznie: 

 zdematerializowane: (i) akcje innej spółki, (ii) kwity depozytowe, (iii) listy zastawne; 

 obligacje emitowane przez Skarb Państwa. 

W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku 
wezwania, o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, mogą być nabywane wyłącznie 
zdematerializowane akcje innej spółki lub inne zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe 
dające prawo głosu w spółce. 

W przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi 
przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, 
po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zgodnie z art. 77 Ustawy o Ofercie Publicznej, ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu 
zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem 
wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku 
lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. 
Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność 
maklerską na terytorium RP, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem 
rozpoczęcia przyjmowania zapisów – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia 
KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje. Podmiot ten 
załącza do zawiadomienia treść wezwania. Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest 
niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych 
akcji. Odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest dopuszczalne 
jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie 
nie niższej niż w tym wezwaniu. W okresie między dokonaniem zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia 
wezwania, a zakończeniem wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty 
zależne od niego lub wobec niego dominujące, a także podmioty będące stronami zawartego z nim 
porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego 
głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki: 

 mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania 
i w sposób w nim określony; 

 nie mogą zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby 
wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania; 
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 nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie. 

Po ogłoszeniu wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji 
wezwanie dotyczy, przekazują informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio 
przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku braku 
takiej organizacji – bezpośrednio pracownikom. W przypadku, gdy akcje będące przedmiotem 
wezwania są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP oraz w innym państwie 
członkowskim, podmiot ogłaszający wezwanie jest obowiązany zapewnić na terytorium tego państwa 
szybki i łatwy dostęp do wszelkich informacji i dokumentów, które są przekazywane do publicznej 
wiadomości w związku z wezwaniem, w sposób określony przepisami państwa członkowskiego. 
Po zakończeniu wezwania, podmiot który ogłosił wezwanie jest obowiązany zawiadomić, w trybie, 
o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz 
procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania. 

Zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze 
ogłoszenia wezwania, KNF może, najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania 
zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo 
przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 
2 dni. Żądanie to doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską, za pośrednictwem 
którego wezwanie jest ogłaszane, uważa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia 
wezwania. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu do czasu dokonania 
czynności wskazanych w żądaniu KNF przez podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania. 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, cena akcji proponowana w wezwaniach, o których 
mowa w art. 73 i art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej: 

 w przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, 
nie może być niższa od:  

- średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie 
których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym; albo 

- średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany 
na rynku głównym przez okres krótszy niż określony powyżej; 

 w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie 
Publicznej albo w przypadku spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie 
restrukturyzacyjne lub upadłościowe – nie może być niższa od ich wartości godziwej. 

Zgodnie natomiast z art. 79 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, cena akcji proponowana w wezwaniach, 
o których mowa w art. 73 i art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie może być również niższa od: 

 najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego 
ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące 
stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania; albo 

 najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania 
lub podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, wydały w zamian 
za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. 

Zgodnie z art. 79 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym 
mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie może być również niższa od średniej ceny rynkowej 
z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania. 

Zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, cena proponowana w wezwaniach, o którym mowa 
w art. 73 i art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, może być niższa od ceny ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 
1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej, w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji 
spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli 
podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły. 
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Zgodnie z art. 79 ust. 4a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy średnia cena rynkowa akcji 
ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, znacznie odbiega od wartości 
godziwej tych akcji z powodu: 

 przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki 
przejmującej w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw 
majątkowych związanych z posiadaniem akcji spółki publicznej; 

 znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub 
okoliczności, których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec; 

 zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością; 

podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do KNF z wnioskiem o udzielenie zgody 
na zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1, 
ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W tym przypadku KNF, zgodnie z art. 79 ust. 4b Ustawy o Ofercie Publicznej, może udzielić zgody o ile 
proponowana cena nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania nie 
naruszy uzasadnionego interesu akcjonariuszy. KNF może w decyzji określić termin, w ciągu którego 
powinno nastąpić ogłoszenie wezwania po cenie wskazanej w decyzji. 

Zgodnie z art. 79 ust. 4c Ustawy o Ofercie Publicznej, do wniosku załącza się wycenę akcji spółki 
sporządzoną według wartości godziwej, na dzień przypadający nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem 
wniosku, przez firmę audytorską. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości wyceny załączonej 
do wniosku KNF może zlecić sporządzenie wyceny firmie audytorskiej. W przypadku, gdy wycena 
sporządzona na zlecenie KNF wykaże, że wątpliwości były uzasadnione, wnioskodawca zwraca KNF 
koszty sporządzenia wyceny.  

Na podstawie art. 79 ust. 4d Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 
73 ust. 2 albo art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, wniosek może zostać złożony nie później niż 
w terminie miesiąca od powstania obowiązku ogłoszenia wezwania.  

Zgodnie natomiast z art. 79 ust. 4e Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF podaje do publicznej wiadomości 
treść decyzji w sprawie wniosku, o którym mowa w art. 79 ust. 4a Ustawy o Ofercie Publicznej, wraz z jej 
uzasadnieniem.  

Na podstawie art. 79 ust. 4f Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku udzielenia przez KNF zgody, 
o której mowa w art. 79 ust. 4b Ustawy o Ofercie Publicznej, cena proponowana w wezwaniu może być 
niższa od ceny określonej w decyzji KNF udzielającej zgody, w odniesieniu do akcji stanowiących 
co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby 
zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak 
postanowiły. 

Zgodnie z art. 79 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, za cenę proponowaną w wezwaniu na zamianę 
akcji uważa się wartość zdematerializowanych akcji innej spółki, których własność zostanie 
przeniesiona w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania. Wartość akcji zdematerializowanych 
ustala się: 

 w przypadku akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym: 

- według średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym 
poprzedzających ogłoszenie wezwania; albo 

- według średniej ceny z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami był dokonywany na rynku 
regulowanym przez okres krótszy niż określony powyżej; 

 w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wartości akcji zgodnie z art. 79 ust. 6 pkt 1 Ustawy 
o Ofercie Publicznej – według ich wartości godziwej. 

Za średnią cenę rynkową, o której mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 6 pkt 1 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, uważa się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych 
wolumenem obrotu. 
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Powyższe przepisy dotyczące ceny akcji proponowanej w wezwaniu stosuje się odpowiednio 
do papierów wartościowych, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, nabywanych w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się 
na zamianę akcji. 

Rynkiem głównym, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, jest rynek 
regulowany, na którym notowany jest dany instrument finansowy, a w przypadku gdy dany instrument 
finansowy jest notowany na kilku rynkach objętych definicją rynku regulowanego: 

 rynek, na którym wartość obrotu danym instrumentem finansowym w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok, w którym ustalany jest rynek główny, była największa; albo 

 w przypadku, gdy rozpoczęcie obrotu na rynku regulowanym nastąpiło w roku, w którym ustalany 
jest rynek główny – rynek, na którym wcześniej rozpoczęto notowania danego instrumentu 
finansowego. 

Ustawa o Ofercie Publicznej wprowadza rozszerzenie zakresu podmiotowego obowiązków w stosunku 
do podmiotów nabywających i zbywających określone pakiety akcji oraz w stosunku do podmiotów, 
których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ zmianie, w związku z zajściem innych 
przyczyn. 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki dotyczące ujawniania stanu posiadania oraz 
wezwań, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach rozdziału 4 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, odpowiednio spoczywają: 

 również na 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; 

 na 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: (i) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych, (ii) inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne 
utworzone poza terytorium RP, zarządzane przez ten sam podmiot; 

 na 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: (i) inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez 
tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, (ii) inne 
alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium RP, zarządzane przez ten sam 
podmiot; 

 również na 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; 

 również na 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; 

 również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie 
dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania 
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na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden 
z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych 
obowiązków; 

 na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy 
o Ofercie Publicznej, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie 
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych 
przepisach; 

 również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania 
na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. 

Obowiązki opisane powyżej powstają również w przypadku (i) zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie 
głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 
pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, (ii) w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia 
w ogólnej liczbie głosów, (iii) gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi 
lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. 
W przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 1a Ustawy o Ofercie Publicznej, 
obowiązki określone powyżej mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną 
przez strony porozumienia. 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, domniemywa 
się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: 

 małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

 jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków opisanych powyżej: 

 po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty 
zależne; 

 po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 
87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Ofercie Publicznej – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych 
pełnomocnictwem; 

 wlicza się 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 art. 87 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Ofercie Publicznej, wlicza 
się liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach 
papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie. 

W art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej wskazuje się przypadki, w których obowiązków opisanych 
powyżej nie stosuje się, natomiast w art. 90a Ustawy o Ofercie Publicznej reguluje w sposób szczególny 
obowiązki spółki publicznej z siedzibą w państwie członkowskim innym niż RP. W art. 90b Ustawy 
o Ofercie Publicznej rozszerza się zastosowanie obowiązków, o których mowa w art. 69-69b Ustawy 
o Ofercie Publicznej, w ten sposób, że ilekroć jest mowa o papierach wartościowych, należy przez 
to rozumieć również instrumenty finansowe. 

Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu 
i odkupu w odniesieniu do papierów wartościowych 

Przymusowy wykup akcji 

Na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariuszowi spółki publicznej, który 
samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz 
podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie 
trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych 
akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). 
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Zgodnie z art. 82 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej cenę przymusowego wykupu ustala się zgodnie 
z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Przy czym zgodnie z art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie 
Publicznej, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progów, o których mowa w art. 82 ust. 1 Ustawy 
o Ofercie Publicznej, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich 
pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej 
w tym wezwaniu. 

Na podstawie art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązują następujące zasady, dotyczące 
ustalania ceny przy przymusowym wykupie. W przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki 
są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, cena nie może być niższa od (i) średniej ceny rynkowej 
z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót 
tymi akcjami na rynku głównym, albo (ii) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami 
spółki był dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż określony powyżej. W przypadku 
jednak gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej albo w przypadku 
spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe – nie 
może być niższa od ich wartości godziwej. Cena w przymusowym wykupie akcji nie może być także 
niższa od najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego 
ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami 
zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo najwyższej wartości rzeczy lub praw, 
które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, o których mowa powyżej, wydały 
w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem 
wezwania. Cena akcji w przymusowym wykupie nie może być również niższa od średniej ceny rynkowej 
z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających przymusowy wykup. 

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego 
skierowane jest żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu 
następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które 
mają być przedmiotem przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być 
udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub 
pośredniczącej w jego udzieleniu. 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego 
działalność maklerską na terytorium RP, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych 
przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego 
ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli 
akcje spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Podmiot ten załącza do 
zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od ogłoszonego 
przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 

Przymusowy odkup akcji 

Zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz spółki publicznej może zażądać 
wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 
90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy 
od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. 
W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów, o którym 
mowa w art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie została przekazana do publicznej wiadomości 
w trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, termin na złożenie żądania biegnie 
od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez 
niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu 
lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. 

Żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% 
ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od 
dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej 
ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, o ile 
członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, 
co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 
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Akcjonariusz żądający wykupienia akcji uprawniony jest co do zasady do otrzymania ceny nie niższej 
niż określona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Jeżeli jednak osiągnięcie lub 
przekroczenie progu nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich 
pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny 
nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu. 

Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie 
Publicznej 

Zgodnie z art. 88a Ustawy o Ofercie Publicznej podmiot obowiązany do wykonania obowiązków 
określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie Publicznej nie może do dnia ich 
wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której 
przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 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. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło 
z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy 
o Ofercie Publicznej; 

 akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy 
o Ofercie Publicznej. 

Zgodnie z art. 89 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby 
głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie Publicznej 
albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich 
akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach. 

Ponadto zgodnie z art. 89 ust. 2a i 2b Ustawy o Ofercie Publicznej zakaz wykonywania prawa głosu, 
o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, dotyczy także wszystkich akcji 
spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje 
z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej 
albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie 
Publicznej. 

W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 
77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a Ustawy o Ofercie Publicznej, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 Ustawy 
o Ofercie Publicznej, podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą 
wykonywać prawa głosu z tych akcji. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, 
o którym mowa w art. 89 ust. 1-2b Ustawy o Ofercie Publicznej, nie jest uwzględniane przy obliczaniu 
wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, na każdego kto: 

 przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa 
w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub art. 77 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie 
obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie 
Publicznej; 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których 
mowa w art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa 
w art. 90a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej; 
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 wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie Publicznej, w określonym w nim 
terminie nie wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje 
wyjaśnień dotyczących jego treści; 

 nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3 
Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, proponuje 
cenę niższą niż określona na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 
albo art. 88a Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74, art. 79 
lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy 
o Ofercie Publicznej; 

 nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej nie udostępnia 
dokumentów rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień; 

 nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

 dopuszcza się jakiegokolwiek z wyżej przywołanych czynów, działając w imieniu lub w interesie 
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; 

KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.000.000,00 PLN. 

Zgodnie z art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie Publicznej na każdego, kto nie dokonuje w terminie 
zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie Publicznej, lub dokonuje takiego 
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, KNF może nałożyć karę 
pieniężną (i) w przypadku osób fizycznych – do wysokości 1.000.000,00 PLN, (ii) w przypadku innych 
podmiotów – do wysokości 5.000.000,00 PLN albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego 
rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, 
jeżeli przekracza ona 5.000.000,00 PLN. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści 
osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku naruszenia, o którym mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie 
Publicznej, przez podmiot niedokonujący zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy 
o Ofercie Publicznej, lub dokonujący takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych 
w tych przepisach, zamiast kary, o której mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może 
nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 
W przypadku gdy podmiot jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w art. 97 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu emitenta ujawniona 
w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

W przypadku, gdy fundusz inwestycyjny lub alternatywna spółka inwestycyjna nie dokonuje w terminie 
zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie Publicznej, lub dokonuje takiego 
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, KNF może nałożyć na: 

 towarzystwo funduszy inwestycyjnych będące organem tego funduszu inwestycyjnego; 

 zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych; 

 zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, zarządzającego tą 
alternatywną spółką inwestycyjną; 

karę pieniężną, o której mowa w art. 97 ust. 1a lub 1b Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku, gdy fundusz inwestycyjny, co do którego towarzystwo funduszy inwestycyjnych zawarło 
umowy, o których mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, nie dokonuje 
w terminie zawiadomienia, o którym mowa w 69-69b, lub dokonuje takiego zawiadomienia 
z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, KNF może nałożyć karę pieniężną, o której 
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mowa w art. 97 ust. 1a lub 1b Ustawy o Ofercie Publicznej, odpowiednio na spółkę zarządzającą albo 
na zarządzającego z UE. 

W przypadku wydania decyzji nakładającej karę, o której mowa w art. 97 ust. 1a, 1b, 6, 7 lub 8 Ustawy 
o Ofercie Publicznej, przepisy art. 96 ust. 10a-10c Ustawy o Ofercie Publicznej stosuje się odpowiednio. 

Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w art. 97 ust. 1 lub 1a Ustawy o Ofercie 
Publicznej, KNF 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 KNF podczas wyjaśniania 
okoliczności naruszenia; 

 uprzednie naruszenia przepisów niniejszej ustawy popełnione przez podmiot, na który nakładana 
jest kara. 

Zgodnie z art. 97 ust. 1h Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty 
korzyści osiągniętej lub starty unikniętej w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 97 
ust. 1 pkt 1-12 Ustawy o Ofercie Publicznej, zamiast kary, o której mowa w art. 97 ust. 1 Ustawy 
o Ofercie Publicznej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej 
korzyści lub unikniętej straty. 

Zgodnie z art. 97 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, kara pieniężna w wysokości, o której mowa w art. 
97 ust. 1 albo 1h Ustawy o Ofercie Publicznej, może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów 
określonych w art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, natomiast kara pieniężna w wysokości, o której 
mowa w art. 97 ust. 1a lub 1b Ustawy o Ofercie Publicznej, może zostać nałożona odrębnie za każdy 
z czynów określonych w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zgodnie z art. 97 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, kara pieniężna, o której mowa w art. 97 ust. 1 albo 
1h, 1a albo 1b Ustawy o Ofercie Publicznej, może być nałożona odrębnie na każdy z podmiotów 
wchodzących w skład porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W decyzji, o której mowa w art. 97 ust. 1, 1a, 1b, 1d, 1e lub 1h Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może 
zobowiązać podmiot dopuszczający się naruszenia do zaniechania lub powstrzymania się od 
podejmowania działań stanowiących naruszenie lub wyznaczyć termin ponownego wykonania 
obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą 
nałożenia kary pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu KNF może powtórnie wydać 
decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. 

W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie 
Publicznej, KNF może nałożyć na osobę, która pełniła w tym okresie funkcję członka zarządu lub 
członka organu zarządzającego podmiotu, lub była wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania 
podmiotu, karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 PLN 

W przypadku rażącego naruszenia przez fundusz inwestycyjny lub alternatywną spółkę inwestycyjną 
obowiązków, o których mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może nałożyć 
na członka organu zarządzającego: 

 towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem tego funduszu inwestycyjnego; 

 zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych; 

 zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, zarządzającego tą 
alternatywną spółką inwestycyjną; 

karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 PLN. 
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W przypadku gdy fundusz inwestycyjny, co do którego towarzystwo funduszy inwestycyjnych zawarło 
umowy, o których mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, rażąco narusza 
obowiązki, o których mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może nałożyć 
odpowiednio na członka organu zarządzającego spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE karę 
pieniężną do wysokości 1.000.000,00 PLN. 

Kara, o której mowa w art. 79 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie może być nałożona, jeżeli od 
wydania decyzji, o której mowa w art. 79 ust. 1a, 1b, 1d lub 1e Ustawy o Ofercie Publicznej, upłynęło 
więcej niż 12 miesięcy. 

3. Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, jeżeli ustawa nie 
stanowi inaczej: 

 papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem 
obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu; 

 dokonywanie oferty publicznej i zbywanie papierów wartościowych na podstawie tej oferty, 
z wyjątkiem oferty publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i pkt 5 oraz ust. 8 Ustawy 
o Ofercie Publicznej, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej. 

Zgodnie z art. 31 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, stronami transakcji zawieranych na 
rynku giełdowym mogą być wyłącznie: firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne 
nieprowadzące działalności maklerskiej na terytorium RP, KDPW albo spółka, której KDPW przekazał 
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1 i 3 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi – w przypadku, o którym mowa w art. 59 ust. 3 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi, spółka prowadząca izbę rozliczeniową – w przypadku, o którym mowa 
w art. 68c ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Stronami transakcji zawieranych na rynku giełdowym mogą być również, na warunkach określonych 
w Regulaminie GPW, inne podmioty nabywające i zbywające instrumenty finansowe we własnym 
imieniu i na własny rachunek: 

 będące uczestnikami KDPW lub spółki, której KDPW przekazał wykonywanie czynności 
z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, lub spółki prowadzącej izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową, o której mowa 
w art. 68a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi; 

 niebędące uczestnikami podmiotu, o którym mowa powyżej, pod warunkiem wskazania podmiotu 
będącego uczestnikiem podmiotu, o którym mowa powyżej, który zobowiązał się do wypełniania 
obowiązków w związku z rozliczaniem zawartych transakcji. 

Czynność prawna mająca za przedmiot transakcję zawieraną na rynku giełdowym dokonana przez 
podmioty inne niż określone powyżej jest nieważna. 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi zakazuje manipulacji instrumentem finansowym, którą, 
zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Nadużyć na Rynku, jest: 

 zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które: (i) wprowadzają lub mogą 
wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt 
towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach 
do emisji, lub co do ich ceny; lub (ii) utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku 
instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym 
lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym 
lub sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji 
lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie 
nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi; 

 zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo 
mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu 
towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego 
na uprawnieniach do emisji, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form 
wprowadzania w błąd lub podstępu; 
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 rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, 
informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu 
na instrument finansowy, powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany 
na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny, lub zapewniają 
utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów 
finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego 
na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub sztucznym 
poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca 
te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe 
lub wprowadzające w błąd; 

 przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych 
lub wprowadzających w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, jeżeli osoba 
przekazująca informacje lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one 
fałszywe i wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące manipulowanie 
obliczaniem wskaźnika referencyjnego. 

W myśl art. 12 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku, za manipulację na rynku uznaje się m.in. 
następujące zachowania: 

 postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej 
pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązane kontrakty towarowe 
na rynku kasowym lub sprzedawane na aukcji produkty oparte na uprawnieniach do emisji, które 
skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży 
lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji; 

 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; 

 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 w art. 12 ust. 1 lit. a) lub b) Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku poprzez: (i) 
zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo 
prawdopodobieństwo ich spowodowania; (ii) 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 (iii) 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; 

 wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych 
lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego, powiązanego 
kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego 
na uprawnieniach do emisji (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji 
na danym instrumencie finansowym, powiązanym kontrakcie towarowym na rynku kasowym 
lub sprzedawanym na aukcji produkcie opartym na uprawnieniach do emisji, a następnie 
czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, powiązanego 
kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego 
na uprawnieniach do emisji, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego 
konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny; 

 nabywanie lub zbywanie na rynku wtórnym uprawnień do emisji lub powiązanych instrumentów 
pochodnych przed aukcją zorganizowaną zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1031/2010, 
ze skutkiem ustalenia rozliczeniowej ceny aukcyjnej sprzedawanych na aukcji produktów 
na nienaturalnym lub sztucznym poziomie lub wprowadzenie w błąd oferentów składających 
oferty na aukcjach. 

Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi 
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Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, gdy emitent nie 
wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia 
w Sprawie Nadużyć na Rynku, KNF może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 
o wysokości 4.145.600,00 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego 
przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli 
przekracza ona 4.145.600,00 PLN. 

Zgodnie z art. 176 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku naruszenia 
obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku, Komisja 
może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta, zewnętrznie 
zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych 
lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, 
karę pieniężną do wysokości 2.072.800,00 PLN. Przepisy art. 96 ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7-8a Ustawy 
o Ofercie Publicznej stosuje się odpowiednio. W myśl art. 176 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, 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 Instrumentami 
Finansowymi, zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści 
lub unikniętej straty. 

4. Rozporządzenie w Sprawie Nadużyć na Rynku 

Od dnia 3 lipca 2016 roku stosuje się niektóre przepisy Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku. 
Wskazane rozporządzenie przewiduje szczególny tryb postępowania z informacjami poufnymi oraz 
wprowadza zmienione regulacje w zakresie okresów zamkniętych. 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku, informacją poufną jest określona 
w sposób precyzyjny informacja, która nie została podana do wiadomości publicznej, dotycząca, 
bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby 
instrumentów finansowych, a która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałaby 
prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych 
pochodnych instrumentów finansowych, przy czym dana informacja: 

 jest określona w sposób precyzyjny, jeżeli wskazuje 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 informację określoną 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; 

 której podanie do wiadomości publicznej miałoby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny 
instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na 
rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji, 
oznacza informację, którą racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na 
niej w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych; 

 w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów 
finansowych, oznacza także informację przekazaną przez klienta i związaną z jego zleceniami 
dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określoną w sposób 
precyzyjny, dotyczącą, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub 
jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a która w przypadku podania jej do 
wiadomości publicznej miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów 
finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę 
powiązanych pochodnych instrumentów finansowych. 

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku zabrania się każdej osobie: 
(i) wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych, 
(ii) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych, lub 
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(iii) bezprawnego ujawniania informacji poufnych. 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. Natomiast 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 (i) 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 (ii) 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. Z kolei bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje 
się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy 
ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu 
lub obowiązków. 

Powyższa regulacja 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, zaangażowania w działalność przestępczą oraz 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, regulacje 
mają zastosowanie 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. 19 ust. 1 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku osoby pełniące obowiązki 
zarządcze (tj. osoby związane z emitentem, które są członkami organu administracyjnego, 
zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu lub pełnią funkcje kierownicze, nie będąc członkiem 
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych emitenta, przy czym mają stały dostęp 
do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia 
do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze 
tego podmiotu) oraz osoby blisko z nimi związane (tj. małżonek, partner uznawany zgodnie z prawem 
krajowym za równoważnego z małżonkiem, dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem 
krajowym, członek rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym przez okres co najmniej roku, osoba prawna, grupa przedsiębiorstw lub spółka osobowa, 
w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 26) lit. a), b) lub c) Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku, nad którą osoba 
taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści 
takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby) 
powiadamiają emitenta oraz właściwy organ 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. Przepisy art. 19 ust. 1 Rozporządzenia 
w Sprawie Nadużyć na Rynku mają zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta 
łączna kwota 5.000,00 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5.000,00 EUR 
oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji, o których mowa 
w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku. 

Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku osoba pełniąca 
obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani 
na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych 
emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez 
okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego 
lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości 
publicznej zgodnie z przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu 
lub prawem krajowym. Jednakże, emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze 
na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego 
(i) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak 
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poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji albo (ii) z powodu cech 
danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów 
oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana 
z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych. 

5. Kodeks Spółek Handlowych – obowiązek zawiadomienia spółki o osiągnięciu stosunku 
dominacji 

W przypadku powstania lub ustania stosunku dominacji, spółka dominująca jest zobowiązana 
do zawiadomienia spółki zależnej o tym zdarzeniu w ciągu dwóch tygodni od dnia, odpowiednio, 
powstania albo ustania stosunku dominacji. Zgodnie z KSH, za spółkę dominującą jest uważana spółka 
handlowa: 

 która dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników 
albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej 
spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami; lub  

 która jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki 
kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie 
porozumień z innymi osobami; lub  

 która jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej 
innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także 
na podstawie porozumień z innymi osobami; lub  

 której członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki 
kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej); lub  

 która dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej 
albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi 
osobami; lub  

 która wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni 
zależnej, w szczególności na podstawie umów określonych w art. 7 KSH, tj. umów zawartych 
pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną przewidujących zarządzanie spółką zależną 
lub przekazywanie zysku przez taką spółkę. 

Brak zawiadomienia o powstaniu stosunku dominacji skutkuje: 

 zawieszeniem wykonywania prawa głosu z akcji posiadanych przez spółkę dominującą, 
reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej; 

 nieważnością uchwał walnego zgromadzenia, chyba że zostały spełnione wymogi kworum 
oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych. 

6. Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji 

Źródłem prawa w zakresie wymogów związanych kontrolą koncentracji który ma wpływ na obrót akcjami 
jest również Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji. Rozporządzenie w Sprawie Kontroli 
Koncentracji stosuje się do wszystkich koncentracji o wymiarze wspólnotowym.  

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji koncentracja posiada wymiar 
wspólnotowy jeżeli: 

 łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej 
niż 5.000.000.000,00 EUR; oraz 

 łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000,00 EUR, 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. 

Mimo niespełnienia przesłanek wynikających z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli 
Koncentracji, koncentracja ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy (zgodnie z art. 1 ust. 3 
Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji): 
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 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 
niż 2.500.000.000,00 EUR; 

 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR; 

 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR, z czego łączny obrót 
każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 
niż 25.000.000,00 EUR; oraz 

 łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR, 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. 

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji koncentracje o wymiarze 
wspólnotowym podlegają zgłoszeniu Komisji Europejskiej przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, 
ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Ponadto zgłoszenia można 
dokonać, gdy przedsiębiorstwa uczestniczące w koncentracji przedstawiają Komisji Europejskiej 
szczerą intencję zawarcia umowy lub w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej 
wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem że zamierzona umowa lub oferta 
doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym (zgodnie z definicją zawartą 
w Rozporządzeniu w Sprawie Kontroli Koncentracji). 

Zgłoszenie Komisji Europejskiej zamiaru koncentracji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie 
koncentracji. 

7. Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji podlega 
zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w przypadku gdy łączny światowy 
obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok 
zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000,00 EUR lub łączny obrót na terytorium RP 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia 
przekracza równowartość 50.000.000,00 EUR. Obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów, obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących 
w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą 
przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. 

Obowiązek w zakresie zgłoszenia zamiaru koncentracji dotyczy, zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiaru: 

 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

 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; 

 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

 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 RP równowartość 
10.000.000,00 EUR. 

Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar 
koncentracji: 

 jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 
2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium RP w żadnym 
z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 EUR. Obrót 
obejmuje obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego 
przedsiębiorców zależnych; 
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 jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium RP w żadnym z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 EUR; 

 polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej 
grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców 
należących do tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi 
ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył 
łącznie na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 
równowartości 10.000.000,00 EUR; 

 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: (i) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem 
prawa do dywidendy lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży 
całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

 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; 

 następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, 
gdy zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy 
do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego 
część mienia jest nabywana; 

 przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgodnie z art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dokonanie koncentracji przez 
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stroną postępowania 
antymonopolowego w sprawach koncentracji jest każdy, kto zgłasza, zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiar koncentracji. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

 wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku połączenia dwóch lub więcej samodzielnych 
przedsiębiorców; 

 przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku 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; 

 wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – 
w przypadku utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

 przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy – w przypadku 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 RP równowartość 10.000.000,00 EUR. 

W przypadku, gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej 
dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca 
dominujący. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone 
zasadniczo w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia. Jednakże w sprawach szczególnie 
skomplikowanych, co do których z informacji zawartych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji lub innych 
informacji, w tym uzyskanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w toku 
prowadzonych postępowań, wynika, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego 
ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji lub wymagających 
przeprowadzenia badania rynku, termin zakończenia postępowania ulega przedłużeniu o 4 miesiące. 
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W sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji 
na rynku w wyniku dokonania koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
przedstawia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec 
tej koncentracji. Przedstawienie zastrzeżeń wymaga uzasadnienia. Przedsiębiorca może ustosunkować 
się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.  

Przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się 
od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Zgodnie z art. 98 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie stanowi naruszenia obowiązku, o którym mowa 
w zdaniu powyżej, realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni 
to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia 
poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. Czynność 
prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, może być dokonana pod warunkiem wydania 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, zgody na dokonanie 
koncentracji lub upływu terminów, o których mowa w art. 96 lub art. 96a Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy – po 
spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji warunków określonych 
w art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów – konkurencja na rynku nie zostanie 
istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów może na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać 
koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

 zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców; 

 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; 

 udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi; 

– określając w decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, 
termin spełnienia warunków. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może przedstawić przedsiębiorcy 
lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji warunki, o których mowa w art. 19 ust. 2 Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów w toku postępowania w sprawie koncentracji, a przedsiębiorca 
może ustosunkować się do warunków przedstawionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. Warunki te może również przedstawić 
przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji i zobowiązać się do ich spełnienia. Brak stanowiska 
przedsiębiorcy, jego negatywne stanowisko co do warunków przedstawionych przez Prezesa Urzędu 
lub niezaakceptowanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów warunków 
przedstawionych przez przedsiębiorcę powodują wydanie decyzji zakazującej dokonanie koncentracji. 

W przypadku warunkowej zgody na dokonanie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów w decyzji tej nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, 
w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji określonych w decyzji warunków. 

Zgodnie z art. 19 ust. 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, na wniosek przedsiębiorcy, 
na którego nałożono obowiązek spełnienia powyższych warunków, Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów wydaje postanowienie o nieudostępnianiu decyzji, o której mowa w art. 19 
ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów do dnia spełnienia tych warunków, jednak nie 
później niż do upływu terminu do ich spełnienia, w zakresie dotyczącym terminu spełnienia tych 
warunków. W takim wypadku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie publikuje 
i nie podaje w inny sposób do publicznej wiadomości decyzji w zakresie określonym w art. 19 ust. 4 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 
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Zgodnie z art. 20 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów 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. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, 
zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, 
w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, w przypadku gdy 
odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności: 

 przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego; 

 może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. 

Zgodnie z art. 21 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów może uchylić decyzje, o których mowa w art. 18, art. 19 ust. 1 i w art. 20 ust. 2 Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, 
za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji lub jeżeli przedsiębiorcy 
nie spełniają warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów. W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
orzeka co do istoty sprawy. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku 
nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze 
decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

 podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

 zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

 zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami 
lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. 

Decyzja, o której mowa w art. 21 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie może być 
wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

Przepisy art. 21 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stosuje się odpowiednio 
w przypadku niezgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru 
koncentracji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów oraz 
w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji. 

Decyzje, o których mowa w art. 18 i art. 19 ust. 1 lub art. 20 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego 
w koncentracji złożony nie później niż 30 dni przed upływem tego terminu, przedłużyć, w drodze 
postanowienia, termin ten o rok, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, 
w wyniku której koncentracja może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku. 

Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów 

Zgodnie z art. 106 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną 
w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok 
nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania zgody 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z art. 106 ust. 2 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć 
na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość 
do 50.000.000,00 EUR, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, w zgłoszeniu, o którym mowa 
w art. 94 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów (dotyczącego zgłoszenia zamiaru 
koncentracji), podał nieprawdziwe dane lub nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 19 ust. 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów bądź udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji Prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Zgodnie z art. 107 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 
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stanowiącej równowartość do 10.000,00 EUR za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu decyzji 
wydanych na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 2 i 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów (w związku z koncentracją) lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

Zgodnie z art. 108 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą 
w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności 
przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie: 

 nie wykonała decyzji, postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 107 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów; 

 nie zgłosiła zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów. 

Zgodnie z art. 99 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów w przypadku niewykonania decyzji, 
o której mowa w art. 21 ust. 1 lub 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. 
Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie 
nieważności umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu 
poprzedniego.
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OPODATKOWANIE 

Poniżej zaprezentowano jedynie ogólne zasady opodatkowania niektórych kategorii dochodów 
(przychodów) związanych z posiadaniem akcji (w tym praw do akcji). 

1. Ogólne zasady opodatkowania dochodów z tytułu sprzedaży akcji (w tym praw do akcji) 
oferowanych w publicznym obrocie 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym 
dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej (z wyłączeniem spółek niemających osobowości prawnej). Przepisy ustawy mają 
również zastosowanie do: 

 spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP; 

 spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli 
zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne 
i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce 
ich osiągania. 

Opodatkowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych 
posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium RP 

Przedmiotem opodatkowania jest dochód ze sprzedaży akcji. Dochód stanowi różnicę pomiędzy 
przychodem, czyli kwotą ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami 
poniesionymi na ich nabycie (tj. cena nabycia) oraz wydatkami związanymi bezpośrednio z nabyciem 
(np. opłaty notarialne, opłaty dla domu maklerskiego itp.). 

Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych (w tym akcji) jest opodatkowany na zasadach ogólnych, 
19% podatkiem dochodowym lub 15% podatkiem dochodowym (w przypadku podatników 
uprawnionych do stosowania obniżonej stawki podatku) i - zgodnie z obecnie obowiązującymi 
przepisami - łączy się z dochodami z innych źródeł.  

Stosownie do ustawy z dnia 27 października 2017 roku. zmieniającej Ustawę o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych, od 1 stycznia 2018 roku, przychody podatników podatku dochodowego od osób 
prawnych zostaną rozdzielone na dwa źródła: z działalności gospodarczej (operacyjnej) oraz z zysków 
kapitałowych.  

Nowelizacja Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zawiera szeroki katalog dochodów, 
które będą traktowane jako „zyski kapitałowe”, zaliczając do nich m.in. przychody wynikające ze zbycia 
udziałów/akcji (w tym w celu umorzenia), przychody z papierów wartościowych, pochodnych 
instrumentów finansowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, przychody z tytułu 
wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego, przychody ze zbycia wierzytelności a także dywidendy 
i inne przychody faktycznie uzyskane z udziału w zyskach osób prawnych (w tym przychody uzyskane 
z działań restrukturyzacyjnych w postaci połączenia lub podziału). 

Konsekwencją wyodrębnienia w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych źródła przychodu 
„zyski kapitałowe” będzie obowiązek ustalania przez podatników przychodów, kosztów ich uzyskania 
oraz podstawy opodatkowania dla każdego ze źródeł przychodów.  

Ponadto, jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik uzyska dochód tylko 
z jednego z tych źródeł a w drugim z nich poniesie stratę, uzyskany dochód będzie podlegał 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym bez możliwości pomniejszenia go o stratę poniesioną w drugim 
źródle przychodów. 

Co do zasady, zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy 
są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy 
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą 
zaliczek należnych za poprzednie miesiące.  
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Opodatkowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych 
nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium RP 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium RP siedziby lub 
zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium RP. 
Zgodnie z przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, za dochody (przychody) 
osiągane na terytorium RP uważa się w szczególności dochody (przychody) z: 

 wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium RP, w tym poprzez położony na 
terytorium RP zagraniczny zakład;  

 położonej na terytorium RP nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej 
w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości; 

 papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami 
wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium RP w ramach regulowanego 
rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji 
praw z nich wynikających; 

 tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce 
niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji 
wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub 
pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium RP lub prawa do takich 
nieruchomości; 

 tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, 
przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP, niezależnie 
od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.  

Zasady opodatkowania podatników nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium RP mogą być 
modyfikowane przez przepisy właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Zazwyczaj umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska stanowią, że zyski 
ze sprzedaży akcji mogą być opodatkowane tylko w państwie siedziby zbywcy. Wyjątek stanowią 
umowy zawierające „klauzulę nieruchomościową”, która pozwala Polsce opodatkować zyski ze zbycia 
praw udziałowych w spółkach, których aktywa składają się głównie bądź w przeważającej części 
z nieruchomości położonych w Polsce. 

Podatnicy mający siedzibę lub zarząd w państwach, z którymi RP zawarła umowy w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania powinni zapoznać się z postanowieniami tych umów, gdyż mogą one mieć 
wpływ na zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych określono w Ustawie o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych. 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP 

Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych akcji są traktowane jako przychody z kapitałów 
pieniężnych.  

Stosownie do art. 17 ust. 1ab Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przychód 
z odpłatnego zbycia akcji powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności akcji. 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od dochodów 
uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. 

Dochodem, o którym mowa powyżej, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego 
zbycia akcji, czyli kwotami ze sprzedaży, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami 
poniesionymi na nabycie akcji (tj. cena nabycia) oraz wydatkami związanymi bezpośrednio z nabyciem 
(np. opłaty notarialne, opłaty dla domu maklerskiego itp.). 

Podmioty pośredniczące w sprzedaży papierów wartościowych (w tym akcji) przez osobę fizyczną (np. 
domy maklerskie) są zobowiązane przesłać tej osobie oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imienną 
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informację o wysokości uzyskanego dochodu (PIT-8C) w terminie do końca lutego roku kalendarzowego 
następującego po roku, w którym osoba fizyczna osiągnęła dochód (poniosła stratę) z tytułu zbycia 
papierów wartościowych (art. 39 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

W przypadku poniesienia w roku podatkowym straty ze sprzedaży akcji, strata ta może obniżyć dochód 
uzyskany z tego źródła przychodów (tj. ze zbycia papierów wartościowych) w najbliższych kolejno 
po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek 
z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Straty poniesionej z tytułu zbycia papierów 
wartościowych nie łączy się ze stratami poniesionymi z innych źródeł przychodów. 

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w terminie do dnia 
30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, podatnicy są obowiązani składać urzędom 
skarbowym odrębne zeznanie według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym 
dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. W tym samym terminie podatnicy zobowiązani są 
do zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych. 

Przepisów powyższych nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje 
w wykonywaniu działalności gospodarczej. W takim przypadku przychody ze sprzedaży papierów 
wartościowych powinny być kwalifikowane jako pochodzące z wykonywania działalności gospodarczej 
i rozliczone na zasadach właściwych dla tego źródła przychodu. 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium 
RP 

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają miejsca zamieszkania na terytorium RP, podlegają obowiązkowi 
podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek 
podatkowy).  

Zgodnie z przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, za dochody (przychody) 
osiągane na terytorium RP uważa się w szczególności dochody (przychody) z: 

 pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 
nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; 

 działalności wykonywanej osobiście na terytorium RP, bez względu na miejsce wypłaty 
wynagrodzenia; 

 działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium RP, w tym poprzez położony na terytorium 
RP zagraniczny zakład;  

 położonej na terytorium RP nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej 
w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości; 

 papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami 
wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium RP w ramach regulowanego 
rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji 
praw z nich wynikających; 

 tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce 
niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji 
wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub 
pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium RP lub prawa do takich 
nieruchomości; 

 tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, 
przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP, niezależnie 
od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.  
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Zasady opodatkowania podatników podatku dochodowego od osób fizycznych niemających miejsca 
zamieszkania na terytorium RP mogą być modyfikowane przez przepisy właściwej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania. 

Zazwyczaj umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska stanowią, że zyski 
ze sprzedaży akcji mogą być opodatkowane tylko w państwie siedziby zbywcy. Wyjątek stanowią 
umowy zawierające „klauzulę nieruchomościową”, która pozwala Polsce opodatkować zyski ze zbycia 
praw udziałowych w spółkach, których aktywa składają się głównie bądź w przeważającej części 
z nieruchomości położonych w Polsce. 

Osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania w państwach, z którymi RP zawarła umowy w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania, powinny zapoznać się z postanowieniami tych umów, gdyż mogą 
one wpływać na zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych. 

Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży praw do akcji 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz art. 5a pkt 11 Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych prawa do akcji są papierami wartościowymi. Dochody 
uzyskiwane przez osoby fizyczne ze sprzedaży wyżej wymienionych praw są opodatkowane według 
zasad opodatkowania akcji wskazanych powyżej. 

Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży praw do akcji przez podatników podatku dochodowego 
od osób prawnych podlega takim samym zasadom, jak opodatkowanie dochodów ze sprzedaży akcji 
wskazanych powyżej. 

2. Ryzyko opodatkowania objęcia akcji przez podatników podatku dochodowego od osób 
prawnych 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu art. 12 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych, przychodami są w szczególności: wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, 
a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze – 
w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. 

Z przepisy tego wynika zatem, że przychodem jest wkład niepieniężny wniesiony do spółki albo do 
spółdzielni, w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a zatem opodatkowaniu 
nie podlega wkład pieniężny. 

Nowelizacja Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wprowadziła zmiany w brzmieniu 
przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7, na skutek których z treści przepisu usunięto część zdania odnoszącą się 
do wkładów niepieniężnych.  

Jakkolwiek wydaje się, iż nie był to celowy zabieg ustawodawcy, a raczej wynik błędu lub przeoczenia, 
biorąc pod uwagę literalną wykładnię znowelizowanego przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych, można mieć wątpliwości, czy od 2018 roku opodatkowaniu nie będą 
podlegać również wkłady pieniężne do spółki kapitałowej a tym samym objęcie akcji za gotówkę przez 
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.  

3. Ogólne zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych z dywidendy  

Podatek dochodowy od osób prawnych 

Jak już wskazano powyżej, od 1 stycznia 2018 roku dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych stanowić będą odrębne źródło przychodów – przychody z zysków 
kapitałowych.  

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatek dochodowy 
od przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP ustala się w wysokości 19% uzyskanego 
przychodu (dochodu). 

Stosownie do art. 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, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach 
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spółki komandytowo-akcyjnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium RP, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki: 

 wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 
spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP; 

 uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych, o których mowa w punkcie pierwszym powyżej, jest spółka podlegająca w RP 
lub w innym niż RP 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 podpunkcie drugim powyżej, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% 
udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w podpunkcie pierwszym powyżej; 

 spółka, o której mowa w podpunkcie drugim powyżej, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania 
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie od podatku dochodowego 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 RP, posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności 
w wysokości, określonej w podpunkcie trzecim powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 
ust. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Zwolnienie to ma również zastosowanie 
w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) w wymaganej wysokości) 
upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).  

W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wymaganej wysokości, 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz 
z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% dochodów (przychodów), do 20 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, 
w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia (art. 22 ust. 4b Ustawy o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych). 

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do: 

 spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 
roku w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE z dnia 18 sierpnia 2003 r., 
L 207, s. 1, ze zm.); 

 dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, wypłacanych przez spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, spółkom 
podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości 
swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony w punkcie trzecim 
powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej, ustala się w wysokości 
nie mniejszej niż 25%; 

 dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu spółki podlegającej 
w RP lub w innym niż RP 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, jeżeli spółka ta spełnia 
określone powyżej warunki. 

Zgodnie z art. 22 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwolnienie 
z opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych stosuje się: 
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 jeżeli posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności; 

 w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu: 

- własności; 

- innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, 
gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione. 

Zwolnienie od opodatkowania, o którym mowa powyżej stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy 
prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej 
umowy międzynarodowej, której stroną jest RP, do uzyskania przez organ podatkowy informacji 
podatkowych od organu podatkowego innego niż RP państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę 
lub w którym dochód został uzyskany (art. 22b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Zasady opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania, których stroną jest RP (art. 22a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Stosownie do art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwolnienia 
od podatku, o którym mowa powyżej, nie stosuje się jeżeli: 

 osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej 
czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym 
z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego, a uzyskanie tego 
zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów 
(przychodów), oraz 

 czynności te nie mają rzeczywistego charakteru. 

Uznaje się przy tym (zgodnie z art. 22c ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), 
że umowa lub inna czynność prawna nie ma rzeczywistego charakteru w zakresie, w jakim nie jest 
dokonywana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy 
w drodze czynności, o których mowa powyżej, przenoszona jest własność udziałów (akcji) spółki 
wypłacającej dywidendę lub spółka osiąga przychód (dochód), wypłacany następnie w formie 
dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

Stosownie do art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, spółki, które dokonują 
wypłat należności z tytułów dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych są obowiązane jako płatnicy pobierać, w dniu dokonania wypłaty, 
zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Zastosowanie stawki podatku wynikającej 
z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo o niepobranie podatku zgodnie z taką 
umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów 
podatkowych, uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. 

Spółki, które dokonują wypłat należności z tytułu dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych 
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w związku ze zwolnieniem od podatku 
dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4, stosują zwolnienie wyłącznie pod warunkiem 
udokumentowania przez spółkę uzyskującą te dochody (przychody), mającą siedzibę w innym niż RP 
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji 
(art. 22 ust. 1c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem 
rezydencji niezawierającym okresu ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat 
przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od 
dnia wydania certyfikatu miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, podatnik 
jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowanie miejsca siedziby dla celów podatkowych nowym 
certyfikatem rezydencji. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku udokumentowania miejsca siedziby dla 
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celów podatkowym nowym certyfikatem rezydencji, odpowiedzialność za niepobranie podatku przez 
płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej ponosi podatnik (art. 26 ust. 1i – 1k 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

W przypadku należności z tytułu dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych, spółki wypłacające te należności stosują zwolnienie 
z opodatkowania pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych 
należności spełniony został warunek, iż spółka otrzymująca te należności nie korzysta ze zwolnienia 
z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich 
osiągania (art. 26 ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku, gdy wypłata 
należności z tytułu dochodów (przychodów) z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi 
z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została 
płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, płatnik 
pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% od łącznej wartości dochodów 
(przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem 
posiadacza rachunku zbiorczego. 

W takim przypadku do poboru podatku obowiązane są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, 
za pośrednictwem których należność jest wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania 
należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego (art. 26 ust. 2b Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Stosownie do art. 26 ust. 2c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku wypłat 
należności z tytułu: 

 odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo 
na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (tj. podatników, którzy podlegają w Polsce 
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), 

 dywidend oraz innych wskazanych w tym przepisie dochodów uzyskanych z papierów 
wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach 
zbiorczych,  

- obowiązek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, 
stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, 
jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów. 

Płatnicy, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, 
pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza 
rachunku papierów wartościowych albo posiadacza rachunku zbiorczego. Przy czym zastosowanie 
stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie 
podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby 
podatnika certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 2d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Opodatkowanie osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP 

Zgodnie z art. 30a ust.1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od uzyskanych 
dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. 

Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 

Co do zasady, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, spółki, 
które dokonują wypłat należności z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych są obowiązane jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy 
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od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości 
pieniężnych. 

Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zryczałtowany podatek 
dochodowy od dywidend pobierają jako płatnicy podmioty prowadzące rachunki papierów 
wartościowych dla podatników, jeżeli przychody z tytułu dywidend zostały uzyskane na terytorium RP 
i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz 
podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. 

Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w zakresie papierów 
wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku 
dochodowego w zakresie dywidend są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem 
których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności 
z tytułu dywidendy do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.  

Od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach 
zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie 
o Obrocie Instrumentami Finansowymi, płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy według 
stawki 19% od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich 
takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego (art. 30a ust. 2a Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

Opodatkowanie osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od uzyskanych 
dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.  

Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną 
jest RP. Przy czym zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 
udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego 
certyfikatem rezydencji (art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

Jeżeli miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem 
rezydencji niezawierającym okresu ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat 
przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od 
dnia wydania certyfikatu miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, 
podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowanie miejsca zamieszkania dla celów 
podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku udokumentowania 
miejsca zamieszkania dla celów podatkowym nowym certyfikatem rezydencji, odpowiedzialność za 
niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej ponosi 
podatnik (art. 41 ust. 9a – 9c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

Od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach 
zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie 
o Obrocie Instrumentami Finansowymi, płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy według 
stawki 19% od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich 
takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego (art. 30a ust. 2a Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

4. Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z Ustawą o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy 
i praw majątkowych (w tym akcji) podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 
1 lit. a Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych).  

Stawka podatku od sprzedaży praw majątkowych wynosi 1% wartości rynkowej praw majątkowych 
(art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych). 
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Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych zwalnia się z podatku 
od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi 
(tj. między innymi akcji): 

 firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; 

 dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; 

 dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego; 

 dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego; 

– w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

5. Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy 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 prawa 
majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium RP. 

Jednakże, w przypadku wykonywania praw majątkowych związanych z posiadaniem papierów 
wartościowych na terytorium RP, ich nabycie w drodze spadku lub darowizny nie będzie podlegało 
opodatkowaniu, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny ani nabywca 
(spadkobierca lub obdarowany), ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie 
mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium RP. 

Wysokość stawki podatku od spadku i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa 
lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą lub spadkodawcą bądź 
pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. 

Przy spełnieniu warunków określonych w Ustawie o Podatku od Spadków i Darowizn nabycie praw 
majątkowych związanych z posiadaniem papierów wartościowych przez małżonka, zstępnych, 
wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem 
od spadków i darowizn. 

6. Ogólne zasady odpowiedzialności w zakresie podatku pobieranego u źródła 

Stosownie do art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej, 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.  

Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy 
stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ 
podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika.  
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych i Praw 
do Akcji do obrotu na rynku podstawowym) GPW oraz o ich rejestrację w KDPW 

Akcje Serii A1, Akcje Serii A2, Akcje Serii A3 oraz Akcje Serii B zostały utworzone momencie 
przekształcenia spółki T-Bull spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę, na podstawie uchwały 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki T-Bull spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przekształcenia spółki w spółkę akcyjną. Akcje Serii C1, Akcje 
Serii C2, Akcje Serii C3, Akcje Serii D oraz Akcje Serii E zostały utworzone na podstawie następujących 
uchwał: 

 uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lutego 2016 roku 
w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału 
zakładowego, nowej emisji akcji, pozbawienia prawa poboru, upoważnienia Zarządu do 
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu 
Spółki, na mocy której kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 100.800,00 PLN 
(sto tysięcy osiemset złotych) o kwotę 5.600,00 PLN (pięć tysięcy sześćset złotych) do kwoty 
95.200,00 PLN oraz jednocześnie podwyższony z kwoty 95.200,00 PLN (dziewięćdziesiąt pięć 
tysięcy dwieście złotych) o kwotę 15.000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych) do kwoty 110.200,00 
PLN (sto dziesięć tysięcy dwieście złotych), poprzez utworzenie: (i) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) 
Akcji Serii C1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; (ii) 50.000 (pięćdziesiąt 
tysięcy) Akcji Serii C2 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; oraz (iii) 50.000 
(pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii C3 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; 

 uchwała nr 1 Zarządu Spółki z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii D, w sprawie 
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D, w sprawie ustalenia 
ceny emisyjnej akcji serii D oraz w sprawie zmiany statutu Spółki związanej z emisją akcji serii D, 
na mocy której zostało utworzonych 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) Akcji Serii D o wartości 
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; 

 uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 roku 
w sprawie konwersji części akcji imiennych serii C1, serii C2 oraz serii C3 na akcje serii E na 
okaziciela, na mocy której dokonano konwersji: (i) 30.000 (trzydzieści tysięcy) imiennych Akcji 
Serii C1 na 30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E na okaziciela; (ii) 30.000 (trzydzieści tysięcy) 
imiennych Akcji Serii C2 na 30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E na okaziciela; oraz (iii) 30.000 
(trzydzieści tysięcy) imiennych Akcji Serii C3 na 30.000 (trzydzieści tysięcy) Akcji Serii E 
na okaziciela. 

Akcje Serii B zostały zdematerializowane na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 14 czerwca 2016 roku. Akcje Serii B są notowane w alternatywnym systemie obrotu 
na rynku NewConnect i zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN PLTBULL00024. Akcje Serii B zostały 
zarejestrowane w KDPW na podstawie odpowiednich uchwał zarządu KDPW, opisanych w rozdziale 
Papiery wartościowe dopuszczane do obrotu – Podstawowe informacje o dopuszczanych papierach 
wartościowych. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 14 grudnia 2017 roku uchwałę nr 5 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, 
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F oraz 
zmiany statutu Spółki („Uchwała Emisyjna Nowych Akcji”). Uchwała emisyjna Nowych Akcji stanowi 
podstawę prawną podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (dziesięć 
groszy) oraz nie wyższą niż 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 
112.410,10 PLN (sto dwanaście tysięcy czterysta dziesięć złotych 10/100) oraz nie wyższej niż 
122.410,00 (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziesięć złotych) poprzez emisję nie mniej niż 
1 (jednej), ale nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja. W interesie Spółki, w Uchwale Emisyjnej Nowych 
Akcji, wyłączono także w całości prawo poboru Nowych Akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 
Zarząd przedstawił w tej kwestii pisemną opinię na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 
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14 grudnia 2017 roku, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny 
emisyjnej. 

Uchwała Emisyjna Nowych Akcji stanowi Załącznik 1 do Prospektu. 

Akcje Serii F są emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 
430 do 433 KSH. Zgodnie z art. 430 § 1 KSH podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze 
emisji Nowych Akcji będzie skuteczne z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS. 
Stosowanie do art. 431 § 4 KSH uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
w drodze emisji Akcji Serii F może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie dwunastu miesięcy 
od dnia zatwierdzenia prospektu i jednego miesiąca od dnia przydziału Nowych Akcji. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło również w dniu 14 grudnia 2017 roku uchwałę nr 6 
w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki 
i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. („Uchwała w Sprawie Dematerializacji”). Uchwała w Sprawie 
Dematerializacji stanowi podstawę prawną w szczególności oferty publicznej Nowych Akcji, 
Dematerializacji Akcji Serii D, Akcji Serii E, Praw do Akcji oraz Nowych Akcji w KDPW oraz złożenia 
wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu na rynku 
regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW. 

Uchwała w Sprawie Dematerializacji stanowi Załącznik 2 do Prospektu.  

2. Miejsce rejestracji Nowych Akcji oraz kod ISIN Nowych Akcji 

Akcje Dopuszczane, poza Akcjami Serii B, oraz Prawa do Akcji zostaną zarejestrowane zgodnie z art. 
5 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w systemie depozytowym prowadzonym przez 
KDPW (adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa). 

KDPW nada Akcjom Dopuszczanym, z wyłączeniem Akcji Serii B, i Prawom do Akcji kod ISIN, 
na potrzeby ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych. 

3. Dokumenty udostępnione do wglądu  

W okresie ważności Prospektu, Emitent udostępni do publicznej wiadomości następujące dokumenty: 
(i) Statut Spółki, (ii) aktualny odpis z KRS Spółki, (iii) Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe, (iv) 
Historyczne Informacje Finansowe Emitenta za każdy z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
publikację Prospektu, (v) historyczne informacje finansowe podmiotów zależnych Emitenta za każdy 
z dwóch lat obrotowych poprzedzających publikację Prospektu oraz (vi) opinie z badania sprawozdań 
finansowych Emitenta za każdy z dwóch lat obrotowych poprzedzających publikację Prospektu. Zostaną 
one umieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.t-bull.com), przy czym 
historyczne informacje finansowe podmiotów zależnych Emitenta zostaną udostępnione do publicznej 
wiadomości wyłącznie w wersji papierowej w siedzibie Emitenta. 

Ponadto, niezwłocznie po zatwierdzeniu Prospektu przez KNF, Prospekt zostanie udostępniony 
na stronie internetowej Spółki (www.t-bull.com) oraz na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej 
(www.trigon.pl). Także aneksy do Prospektu oraz komunikaty aktualizujące będą dostępne na stronie 
internetowej Spółki (www. t-bull.com) oraz na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej (www.trigon.pl) 
(w formie elektronicznej). 

Zgodnie z art. 47 ust. 5 Ustawy o Ofercie, Emitent, na żądanie osoby zainteresowanej zgłoszone 
w terminie ważności Prospektu, dostarczy tej osobie Prospekt w postaci drukowanej, w miejscu 
przyjęcia żądania. 

4. Biegli rewidenci 

PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, 
adres: ulica Orzycka 6/18, 02-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000579479, przeprowadziła badanie Historycznych Informacji 
Finansowych oraz Sprawozdania Finansowego za 2017 rok stosownie do postanowień Krajowych 
Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów (uchwała nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 
dnia 10 lutego 2015 roku z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy o Rachunkowości. 



 
Prospekt emisyjny T-Bull S.A. 

 

221 
 

PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jest wpisana na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych 
Rewidentów pod numerem rejestracyjnym 477. 

PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. przeprowadziła badanie Sprawozdania 
Finansowego oraz wydała opinię bez zastrzeżeń z jego badania. W imieniu PKF Consult spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. badanie Sprawozdania Finansowego przeprowadziła Jolanta 
Sękowska (biegły rewident nr 12749, wpisana na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową 
Izbę Biegłych Rewidentów). Poza Sprawozdaniem Finansowym, żadne inne informacje w Prospekcie 
nie zostały zbadane przez biegłych rewidentów. Ostatnie roczne informacje finansowe zbadane przez 
biegłego rewidenta nie są starsze niż 15 miesięcy od Daty Prospektu.  

Zgodnie ze Statutem, wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki 
dokonywany jest przez Radę Nadzorczą, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. W dniu 5 lutego 2018 
roku Rada Nadzorcza, na podstawie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego, dokonała wyboru PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Sp.k., jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. 

W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi znajdującymi się w Prospekcie nie było 
przypadku rezygnacji czy zwolnienia biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych Spółki oraz Spółek Zależnych. 

5. Podmioty zaangażowane w Ofertę  

Pomiędzy żadnymi podmiotami biorącymi udział w przygotowaniu Oferty nie występuje konflikt 
interesów. 

Wskazane poniżej podmioty biorą udział w przygotowaniu Oferty. 

Emitent 

Emitentem jest spółka T-Bull S.A., spółka akcyjna utworzona i prowadząca działalność zgodnie 
z prawem polskim, z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000579900. 

Oferujący 

Oferującym jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Mogilska 65, 31-545 
Kraków. 

Oferujący prowadzi działalność usługową w pełnym zakresie na rynku papierów wartościowych, która 
obejmuje obrót i działalność maklerską, zarządzanie aktywami, pozyskiwanie finansowania i doradztwo 
finansowe, jak również oferuje inne usługi i produkty bankowości inwestycyjnej różnym spółkom 
i osobom fizycznym. W zwykłym toku działalności prowadzonej przez Oferującego w zakresie obrotu 
papierami wartościowymi, usług maklerskich, zarządzania aktywami i pozyskiwania finansowania może 
on być w dowolnym czasie zleceniobiorcą lub zleceniodawcą więcej niż jednej strony, zajmować długą 
lub krótką pozycję, dokonywać obrotu lub w inny sposób przeprowadzać transakcje na własny rachunek 
lub na rachunek klientów, dotyczące dłużnych lub udziałowych papierów wartościowych 
lub niepodporządkowanych kredytów Spółki, jej podmiotów powiązanych lub innych podmiotów, które 
mogą uczestniczyć lub mieć związek z Ofertą. Ponadto Oferujący może mieć obecnie lub w przyszłości 
powiązania inwestycyjne w ramach działalności powierniczej oraz inne powiązania ze stronami innymi 
niż Spółka i takie strony mogą mieć interes w związku ze Spółką lub Ofertą. Co więcej, Oferujący może 
mieć powiązania powiernicze lub inne, w ramach których może wykonywać prawa głosu z papierów 
wartościowych różnych osób, a takie papiery wartościowe mogą w dowolnym czasie obejmować papiery 
wartościowe Spółki lub innych podmiotów zainteresowanych Ofertą. Oferujący prowadzi działalność 
zgodnie z polityką dotyczącą konfliktu interesów, która ma na celu identyfikowanie wszelkich konfliktów 
interesów w zwykłym toku działalności oraz stosowanie środków organizacyjnych i proceduralnych 
służących zarządzaniu takimi konfliktami. 

Oferujący zawarł z Emitentem umowę pośrednictwa w zaoferowaniu akcji Spółki w trybie pierwszej 
oferty publicznej. Na podstawie zawartej umowy, Oferujący przyjął zlecenie zorganizowania oferty 
sprzedaży Nowych Akcji na rzecz Inwestorów. Emitent zobowiązał się do zaoferowania określonej liczby 
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Nowych Akcji w ramach Oferty za pośrednictwem Oferującego po uprzednio zaakceptowanej Cenie 
Emisyjnej. W zamian za usługi świadczone na rzecz Emitenta, Oferujący otrzyma wynagrodzenie 
zgodne z założeniami wskazanymi w umowie. 

Doradca Prawny Spółki 

Doradcą prawnym Spółki jest Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie, 
adres: ul. Rondo ONZ 1, piętro 12, 00-124 Warszawa. 

Ponadto Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. może świadczyć w przyszłości inne usługi prawne 
na rzecz Spółki lub Akcjonariuszy Sprzedających w zakresie prowadzonej przez Spółkę 
lub Akcjonariuszy Sprzedających działalności na podstawie odpowiednich umów o świadczenie usług 
prawnych. 

Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. nie posiada istotnych interesów w Spółce, w tym 
w szczególności, na Datę Prospektu nie posiada Akcji. 

Doradca Prawny zawarł z Emitentem umowę zlecenia, na podstawie której Doradca Prawny zobowiązał 
się do świadczenia na rzecz Emitenta usług z zakresu doradztwa prawnego w procesie pierwszej oferty 
publicznej Emitenta, w zamian za wynagrodzenie określone w umowie zlecenia. 

6. Publiczne oferty przejęcia 

Emitent oświadcza, że wobec niego w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku 
obrotowego osoby trzecie nie złożyły publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta. 

7. Informacje pochodzące od osób trzecich 

Za wyjątkiem opinii biegłego rewidenta dotyczącej historycznych informacji finansowych Emitenta, 
w Prospekcie nie zostały zamieszczone informacje pochodzące od ekspertów, którzy działaliby 
na zlecenie Emitenta, w celu przygotowania analiz branżowych, czy rynkowych. 

W Prospekcie zostały zamieszczone natomiast informacje pochodzące od osób trzecich, ze źródeł 
informacyjnych ogólnodostępnych, w szczególności z: 

 publikacji Głównego Urzędu Statystycznego (strona internetowa GUS); 

 publikacji Narodowego Banku Polskiego (strona internetowa NBP); 

 publikacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego (strona internetowa MFW);  

 raportów opublikowanych przez Komisję Europejską (strona internetowa KE); 

 raportów opublikowanych przez Newzoo BV (Raport: Global Games Market 2016). 

Zarząd potwierdza, że informacje te zostały powtórzone dokładnie oraz, że w stopniu, w jakim może to 
ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osoby trzecie, nie zostały pominięte żadne fakty, 
które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne, niekompletne lub wprowadzały w błąd.  

8. Koszty Oferty 

Spółka szacuje, że łączne koszty związane z Ofertą, ukształtują się na poziomie około 1.200.000,00 
PLN (jeden milion dwieście tysięcy złotych) i będą obejmowały: 

 koszt sporządzenia Prospektu; 

 koszty związane z akcją promocyjną; 

 koszty dostępu do danych analitycznych; 

 koszty wynagrodzenia, koszty i wydatki Doradcy Prawnego; 

 koszty doradztwa biegłych rewidentów; 

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

 koszty wynagrodzenia Oferującego, w tym koszty i wydatki Oferującego związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty; 

 pozostałe opłaty na rzecz KDPW, GPW i notarialne. 
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Informacja o ostatecznych kosztach Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w raporcie 
bieżącym Spółki zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 13) Rozporządzenia o Raportach. 

Koszty wynagrodzenia Oferującego (koszty plasowania i doradztwa) ponoszone przez Emitenta płatne 
są w kwocie stałej, przy czym ich wypłata jest uzależniona od przeprowadzenia Oferty (wysokość 
przeprowadzonej Oferty nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia Oferującego). Zgodnie z 
ustaleniami pomiędzy Emitentem a Oferującym, prowizja za plasowanie Akcji Emitenta wyniesie 
250.000,00 PLN. 

Koszty wynagrodzenia Doradcy Prawnego ponoszone przez Emitenta nie zależą od powodzenia Oferty 
oraz płatne są w kwocie stałej, w części, w dniu wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu. 

9. Umowa z animatorem Spółki 

Na Datę Prospektu funkcję Animatora Spółki pełni Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie. 
Funkcja jest pełniona na podstawie umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Trigon Dom Maklerski S.A. 
z siedzibą w Krakowie w dniu 1 lutego 2017 roku. 
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OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1. Oświadczenie Spółki 

Działając w imieniu T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu, będącej odpowiedzialną za wszystkie 
informacje zawarte w Prospekcie, niniejszym oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy 
dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, 
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać 
na jego znaczenie. 

 

 

 

 

__________________________ 

Grzegorz Zwoliński 

Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Damian Fijałkowski 

Członek Zarządu  
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2. Oświadczenie Oferującego 

Działając w imieniu Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym oświadczamy, 
że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w częściach Prospektu, za które Oferujący jest odpowiedzialny, są prawdziwe, 
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz w częściach tych nie pominięto niczego, co mogłoby 
wpływać na ich znaczenie. 

Odpowiedzialność Oferującego jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji 
zamieszczonych w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do następujących części Prospektu: 
Podsumowanie – w zakresie punktów: C.6 Dopuszczenie do notowania na GPW, E.3 Warunki Oferty, 
E.7 Szacunkowe koszty pobierane od inwestorów oraz rozdział Warunki Oferty i zasady dystrybucji.  

 

 

 

__________________________ 

Wojciech Pątkiewicz 

Prezes Zarządu 

 

 

 

__________________________ 

Ryszard Czerwiński 

Wiceprezes Zarządu 

  



 
Prospekt emisyjny T-Bull S.A. 

 

226 
 

3. Oświadczenie Doradcy Prawnego Spółki 

Działając w imieniu kancelarii prawnej Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą 
w Warszawie oświadczam, iż zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, 
by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które kancelaria prawna 
Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. jest odpowiedzialna są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze 
stanem faktycznym oraz w częściach tych nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

Odpowiedzialność Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. jako podmiotu odpowiedzialnego 
za sporządzenie informacji zamieszczonych w niniejszym Prospekcie, jest ograniczona do 
następujących rozdziałów Prospektu: Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane 
z nabywaniem i zbywaniem akcji oraz rozdział Opodatkowanie. 

 

 

 

__________________________ 

Wojciech Szczepaniak 

Komplementariusz 
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SKRÓTY I DEFINICJE 

Akcje Akcje Istniejące oraz Nowe Akcje 

Akcje Dopuszczane 448.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości 
nominalnej 0,10 PLN każda akcja 

22.100 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 
nominalnej 0,10 PLN każda akcja 

90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości 
nominalnej 0,10 PLN każda akcja 

100.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela 
serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, 
emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej Nowych 
Akcji 

Akcje Istniejące 

Akcje Serii A1, Akcje Serii A2, 
Akcje Serii A3, Akcje Serii B, 
Akcje Serii C1, Akcje Serii C2, 
Akcje Serii C3, Akcje Serii D, 
Akcje Serii E (odpowiednio) 

Akcje Wszystkich Serii  

168.000 akcji imiennych serii A1, o wartości nominalnej 
0,10 PLN każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu 
w ten sposób, że jedną akcję serii A1 przypadają dwa 
głosy na Walnym Zgromadzeniu 

168.000 akcji imiennych serii A2, o wartości nominalnej 
0,10 PLN każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu 
w ten sposób, że jedną akcję serii A2 przypadają dwa 
głosy na Walnym Zgromadzeniu 

168.000 akcji imiennych serii A3, o wartości nominalnej 
0,10 PLN każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu 
w ten sposób, że jedną akcję serii A3 przypadają dwa 
głosy na Walnym Zgromadzeniu 

448.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości 
nominalnej 0,10 PLN każda akcja 

20.000 akcji imiennych serii C1, o wartości nominalnej 
0,10 PLN każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu 
w ten sposób, że jedną akcję serii C1 przypadają dwa 
głosy na Walnym Zgromadzeniu 

20.000 akcji imiennych serii C2, o wartości nominalnej 
0,10 PLN każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu 
w ten sposób, że jedną akcję serii C2 przypadają dwa 
głosy na Walnym Zgromadzeniu 

20.000 akcji imiennych serii C3, o wartości nominalnej 
0,10 PLN każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu 
w ten sposób, że jedną akcję serii C3 przypadają dwa 
głosy na Walnym Zgromadzeniu 

22.100 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 
nominalnej 0,10 PLN każda akcja 

90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości 
nominalnej 0,10 PLN każda akcja 
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Android System operacyjny obsługujący urządzenia mobilne, 
takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety 
i netbooki 

Audytor, Biegły Rewident PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Sp.k., podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych nr 477 

Assety graficzne Wszelkie elementy graficzne gry, takie jak tekstury, 
modele obiektów 

Cena Ostateczna Nowych Akcji Cena Ostateczna Nowych Akcji, która zostanie ustalona 
przez Spółkę w uzgodnieniu z Oferującym 

Cena Maksymalna Cena Maksymalna, po której będą składać zapisy 
na Nowe Akcje Inwestorzy Indywidualni 

Data Prospektu Dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF 

Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW, Dobre 
Praktyki 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 
stanowiące zbiór zasad i rekomendacji dotyczących ładu 
korporacyjnego obowiązujących na GPW 

Dopuszczenie Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji, Praw do Akcji, 
Nowych Akcji (osobno lub łącznie w zależności 
od kontekstu) do obrotu na rynku podstawowym GPW 

Doradca Prawny Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w 
Warszawie, adres: ul. Rondo ONZ 1, piętro 12, 00-124 
Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 
KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000583564 

Dyrektywa Prospektowa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 
roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego, w 
związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu 
papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 
2001/34/WE (Dz.Urz.WE z dnia 31 grudnia 2003 roku, L 
345, s. 64, ze zm.) 

EUR, euro Prawny środek płatniczy obowiązujący w krajach 
Europejskiej Unii Walutowej 
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F2P (Free To Play) Model sprzedaży gier – gra pobierana jest przez 
użytkownika za darmo, a jej twórcy zarabiają 
na wyświetlających się w grze reklamach lub na systemie 
mikropłatności (gracze kupują w grze przedmioty, 
zdolności, punkty doświadczenia itd.) 

Fundusz Promocji Twórczości Państwowy fundusz celowy, utworzony na podstawie 
art. 111 Prawa Autorskiego 

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz, 
o ile z kontekstu nie wynika inaczej, rynek regulowany 
prowadzony przez tę spółkę 

Grupa Emitent oraz Spółkę Zależną Emitenta 

Grywalność Poziom dostosowania gry do jej używania na określonym 
sprzęcie  

Historyczne Informacje 
Finansowe 

Informacje finansowe za pełne lata obrotowe zakończone 
w dniu 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2017 roku 

Inwestorzy Indywidualni Inwestor nie stanowiący Inwestora Instytucjonalnego 

Inwestorzy Instytucjonalni Inwestor kwalifikowany w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. e 
Dyrektywy Prospektowej oraz inne osoby, do których 
zostanie przez Oferującego skierowane zaproszenie 
do wzięcia udziału w procesie budowy Księgi Popytu 

Inwestorzy Inwestorzy Indywidualni oraz Inwestorzy Instytucjonalni 
łącznie 

iOS System operacyjny obsługujący urządzenia mobilne 
produkowane przez Apple Inc. 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz, o ile 
z kontekstu nie wynika inaczej, system depozytowy 
prowadzony przez tę spółkę 

KDPW_CCP KDPW CCP S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana 
w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 
0000357452; spółka zależna KDPW 
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KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) 

Kodeks Karny Skarbowy, KKS Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 roku – Kodeks 
karny skarbowy (Dz.U. z 2017 r., poz. 2226 ze zm.) 

Kodeks Karny, KK Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 2204 ze zm.) 

Kodeks Postępowania Cywilnego, 
KPC 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 155 ze zm.) 

Kodeks Pracy, KP Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) 

Kodeks Spółek Handlowych, 

KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek 
handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.) 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Księga Popytu Lista Inwestorów, którzy skutecznie złożyli deklaracje 
nabycia Nowych Akcji, zawierające liczbę Nowych Akcji, 
którą planują nabyć oraz proponowaną cenę 

Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) 

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone 
w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej 

 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

Nowe Akcje, Akcje Serii F 100.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela 
serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, 
emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej Nowych 
Akcji 

Obligacje 6 obligacji serii B Emitenta o wartości nominalnej 
200.000,00 PLN każda 
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Oferta Oferta publiczna Nowych Akcji na terytorium RP 
przeprowadzana na podstawie Prospektu 

Oferujący Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 
ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, zarejestrowana 
w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, 
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000033118 

Ordynacja Podatkowa Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 800 ze zm.) 

Państwa Członkowskie Państwa należące do Unii Europejskiej 

Polska, RP Rzeczpospolita Polska 

Prawa do Akcji Prawa do objęcia Akcji Serii F 

Prawo Autorskie Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 
4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) 

Prawo ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 
2001 roku (Dz.U. z 2018 r, poz. 650 ze zm.) 

Prawo wodne Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) 

Prawo Własności Przemysłowej Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 
2000 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 776 ze zm.) 

PLN, zł Złoty – prawny środek płatniczy RP będący w obiegu 
publicznym od dnia 1 stycznia 1995 roku, zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku o denominacji złotego 
(Dz.U. z 1994 r., Nr 84, poz. 383 ze zm.) 

Prezes UOKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Prospekt Niniejszy prospekt emisyjny Spółki, stanowiący prospekt 
w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej oraz 
Rozporządzenia 809/2004, na podstawie którego Spółka 
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będzie przeprowadzała Ofertę oraz ubiegała się 
o Dopuszczenie 

PSR Polskie Standardy Rachunkowości 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 

Regulamin Giełdy, Regulamin 

GPW 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. (tekst ujednolicony. według stanu prawnego na dzień 
1 stycznia 2016 roku) w brzmieniu przyjętym Uchwałą 
Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 roku, 
ze zm. 

Regulamin KDPW Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
S.A. w Warszawie, w wersji obowiązującej na Datę 
Prospektu 

Rozporządzenie 809/2004 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 
kwietnia 2004 roku stanowiące przepis wykonawczy do 
Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych 
oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich 
prospektów oraz rozpowszechniania reklam (Dz.Urz.WE 
z dnia 30 kwietnia 2004 r., L 149, s. 1, ze zm.) 

Rozporządzenie nr 178/2002  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku 
ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury 
w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz.UE z dnia 
1 lutego 2002 r., L 31, s. 1, ze zm.) 

Rozporządzenie nr 1924/2006 Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku 
w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych 
dotyczących żywności (Dz.Urz.UE z dnia 30 grudnia 2006 
r., L 404, s. 9, ze zm.) 

Rozporządzenie nr 1169/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat 
żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 
1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 
87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy 
Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE 
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i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 608/2004 z dnia 25 października 2011 roku (Dz.Urz.UE 
z dnia 14 grudnia 2013 r., L Nr 304, s. 18, ze zm.) 

Rozporządzenie 207/2009 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie znaku 
towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE z dnia 16 
czerwca 2017 r., L 154, s.1, ze zm.) 

Rozporządzenie o Raportach Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 757 ze zm.) 

Rozporządzenie o Rynku 
Oficjalnych Notowań 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. 
w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać 
rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci 
papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym 
rynku (Dz.U. z 2010 r. Nr 84, poz. 547 ze zm.) 

Rozporządzenie w Sprawie 
Nadużyć na Rynku 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć 
na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) 
oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE z dnia 12 czerwca 
2014 r., L Nr 173, s. 1, ze zm.) 

Rozporządzenie w Sprawie 
Kontroli Koncentracji 

Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 
stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw (Dz.Urz.UE z dnia 29 stycznia 2004 r., L 
24, s.1, ze zm.) 

Rynek mobile Rynek platform mobilnych czyli urządzeń korzystających 
z systemów iOS lub Android 

Segment mobile Rynek gier i aplikacji na urządzenia mobilne 

Setting Otoczenie, nastrój, styl graficzny, stylistyka, w jakich 
osadzona jest gra, np.: gra w settingu "horror" 

Silnik Narzędzie edytor, za pomocą którego twórcy programują 
i składają w całość grę 
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Spółka, Emitent, T-Bull T-Bull S.A., spółka akcyjna utworzona i prowadząca 
działalność zgodnie z prawem polskim, z siedzibą we 
Wrocławiu, adres: ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000579900 

Spółka Zależna Oznacza spółkę T-Bull Limited z siedzibą w Hong Kongu 

Sprawozdanie Finansowe Oznacza zbadane Historyczne Informacje Finansowe 
Spółki za lata 2016 i 2017 

Statut Statut Spółki obowiązujący na Datę Prospektu 

Szczegółowe Zasady Działania 
KDPW 

Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych w wersji obowiązującej na Datę 
Prospektu 

Symulator Gra video w której gracz wciela się 
w operatora/pilota/kierowcę maszyn/pojazdów. Zwykle 
rozgrywka w takich produkcjach skupiona jest na 
wykonywaniu określonych zadań przy pomocy maszyn 
i pozbawiona jest fabuły 

Śródroczne informacje finansowe Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku 
obejmujące okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 
2018 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 
2017 roku do 31 marca 2017 roku 

The Dust S.A. The Dust S.A. (dawniej: The Dust spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością), spółka akcyjna utworzona 
i prowadząca działalność zgodnie z prawem polskim, 
z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Szczęśliwa 33, 53-445 
Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000672621 

Uchwała Emisyjna, Uchwała 
Emisyjna Nowych Akcji 

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Spółki z dnia 14 grudnia 2017 roku 

Unity Zintegrowane środowisko tworzenia gier komputerowych, 
tworzone przez Unity Technologies ApS 
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Unity Asset Store Platforma dystrybucji modułów wykorzystywanych 
przy produkcji gier (np. modeli 3D, efektów dźwiękowych), 
prowadzona przez Unity Technologies ApS 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD Dolar amerykański, prawny środek płatniczy na terytorium 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 

Ustawa o Biegłych Rewidentach Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, 
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1089 ze zm.) 

Ustawa o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1768 ze zm.) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz.U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.) 

Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 512 ze zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 
od Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 
dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 
2343 ze zm.) 

Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku 
od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150 
ze zm.) 

Ustawa o Podatku od Spadku i 
Darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadku 
i darowizn (Dz.U. z 2018 r., poz. 644 ze zm.) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 
(Dz.U. z 2018 r., poz.  ze zm.) 
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Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Emitenta 

Wytyczne ESMA „Alternatywne 
pomiary wyników” 

Wytyczne ESMA „Alternatywne pomiary wyników” z dnia 5 
października 2015 roku, druk nr ESMA/2015/1415pl 

Zarząd Zarząd Emitenta 

  



 
Prospekt emisyjny T-Bull S.A. 

 

237 
 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

1. Raport z badania Historycznych Informacji Finansowych 
2. Historyczne Informacje Finansowe 
3. Śródroczne informacje finansowe – skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku 
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ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik 1 – Uchwała Emisyjna Nowych Akcji 
2. Załącznik 2 – Uchwała w sprawie Dematerializacji 
3. Załącznik 3 – Statut 
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1. Załącznik 1 – Uchwała Emisyjna Nowych Akcji 

 

Uchwała Nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 14 grudnia 2017 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 
zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa 

poboru wszystkich akcji serii F oraz zmiany statutu spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na 
podstawie art. 430 i 431 § 7 w zw. z art 310 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych („KSH") uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 112.410,00 PLN (sto dwanaście tysięcy czterysta 
dziesięć złotych) do kwoty nie niższej niż 112.410,10 PLN (sto dwanaście tysięcy czterysta dziesięć 
złotych dziesięć groszy) oraz nie wyższej niż 122.410,00 PLN (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta 
dziesięć złotych), o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 10.000,00 PLN 
(dziesięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 100.000 (sto 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda 
(„Akcje Serii F”). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Emisja Akcji Serii F nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH 
przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”). ----------------------------------------------------  

3. Akcje Serii F zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym („Prospekt”) 
sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną akcji Spółki, w tym 
Akcji Serii F, oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki, w tym Akcji 
Serii F oraz praw do Akcji Serii F („Prawa do Akcji Serii F") do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). ---------------------------  

4. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2017, t.j. począwszy od dnia 1 stycznia 
2017 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Akcje Serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----------------------------------------------  
 

§ 2 

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru 
wszystkich Akcji Serii F. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F 
dotychczasowych akcjonariuszy brzmi jak następuje: -----------------------------------------------------------------  
„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić 
Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz 
proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwały w przedmiocie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych 
Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie 
i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia 
umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię. -  

Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy co do akcji serii F 
i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach oferty publicznej leży w interesie Spółki i jej 
Akcjonariuszy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (dziesięć groszy) oraz nie 
wyższą niż 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie 
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więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda w drodze publicznej oferty akcji serii F pozwoli na pozyskanie kapitału przez 
Spółkę, w celu zapewnienia środków niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. -------------------------------  

Środki przeznaczone zostaną na zwiększenie skali działalności operacyjnej Spółki, zwiększenie 
zatrudnienia oraz wzbogacenie portfolio produkowanych gier. ------------------------------------------------------  

Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru 
akcji serii F jest pożądane i leży w interesie Spółki. --------------------------------------------------------------------  

Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd poprzez proces budowania księgi popytu 
oraz ceny maksymalnej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Z uwagi na powyższe, Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwał 
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii F, z 
pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do 
ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji 
akcji oraz zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.” -----------  

 

§ 3 

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału 
zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii F, w tym 
do: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a. określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii F stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie 
Publicznej; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii F 
oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii F wskazana w § 1 ust. 1 
niniejszej uchwały; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

b. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, w tym przedziału cenowego i ceny maksymalnej Akcji Serii 
F; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F; ----------------------------------------  
d. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii F; oraz --------------------------------------------------  
e. zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej akcji Spółki, w tym Akcji 

Serii F, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję 
usługową lub inwestycyjną w odniesieniu do akcji Spółki objętych ofertą publiczną, w tym Akcji 
Serii F. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 4 

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki, w związku z postanowieniami paragrafów 1-3 niniejszej uchwały, 
zmienia § 6 ust. 1 statutu Spółki, w taki sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:------- 

„§ 6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 112.410,10 zł (sto dwanaście tysięcy czterysta dziesięć złotych 
dziesięć groszy) do 122.410,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziesięć złotych) i dzieli się 
na akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:--------------------------------------- 

1.1.1 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A1, oznaczonych 
numerami 000001 do 168.000;-------------------------------------------------------------------------------- 

1.1.2. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A2, oznaczonych 
numerami 000001 do 168.000;-------------------------------------------------------------------------------- 

1.1.3. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A3, oznaczonych 
numerami 000001 do 168.000;-------------------------------------------------------------------------------- 

1.2. 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela, 
oznaczonych numerami od 56001 do 504000;------------------------------------------------------------- 

1.3.1. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C1, oznaczonych numerami 00001 do 
20.000;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.3.2. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C2, oznaczonych numerami 00001 do 
20.000;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.3.3. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C3, oznaczonych numerami 00001 do 
20.000;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.4. 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) akcji zwykłych serii D na okaziciela oznaczonych 
numerami od 00001 do 22.100;----------------------------------------------------------------------------- 

1.5. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii E na okaziciela, oznaczonych 
numerami od 00001 do 90.000;------------------------------------------------------------------------------ 

1.6. nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych serii F 
na okaziciela.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał 
zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii F, przy czym suma podwyższenia kapitału zakładowego 
w związku z emisją Akcji Serii F określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna, 
ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. ---------------  

3. Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH określi ostateczną treść § 6 statutu 
Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału 
zakładowego po przydziale Akcji Serii F. ---------------------------------------------------------------------------------  

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----------------------  
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------  
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2. Załącznik 2 – Uchwała w sprawie Dematerializacji 

Uchwała Nr 6 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 

T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 14 grudnia 2017 roku 

w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji 
Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) i art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi"), 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co 
następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 1 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji 
zwykłych na okaziciela serii B Spółki, notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 
NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. („GPW”), tj. 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B 
Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o podjęciu wszelkich czynności 
mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej („Oferta Publiczna”) nie więcej niż 100.000 (sto 
tysięcy) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 100.000 
(sto tysięcy) praw do akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każde. ----------------  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę 
o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW: ------------  
a. 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, notowanych dotychczas w Alternatywnym 
Systemie Obrotu na rynku NewConnect; -------------------------------------------------------------------------  

b. 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 
0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, nienotowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu 
na rynku NewConnect; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

c. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 
PLN (dziesięć groszy) każda, nienotowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na 
rynku NewConnect; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

d. do 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN 
(dziesięć groszy) każda; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

e. do 100.000 (sto tysięcy) praw do akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 
każda, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
przy czym papiery wartościowe wskazane w punktach a-e powyżej zwane będą dalej jako 
„Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu”. 

4. Niniejszym postanawia się o dematerializacji nienotowanych dotychczas Papierów Wartościowych 
Dopuszczanych do Obrotu zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w 
związku z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez GPW, tj.:-----------------------------------------------------------------------------  
a. 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 

0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; ---------------------------------------------------------------------------------  
b. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 

PLN (dziesięć groszy) każda; ---------------------------------------------------------------------------------------  
c. do 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN 

(dziesięć groszy) każda; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
d. do 100.000 (sto tysięcy) praw do akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 

każda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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§ 2 

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych 
i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami 
określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, 
związanych z: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a. przeprowadzeniem Oferty Publicznej; -----------------------------------------------------------------------------  
b. ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych 

do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz -----------------------------------------------  
c. dematerializacją nienotowanych dotychczas Papierów Wartościowych Dopuszczanych do 

Obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile to będzie konieczne, 
umowy z KDPW o rejestrację Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu w depozycie 
papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. --------------------------------------------------------  

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, 
koniecznych do dopuszczenia i wprowadzenia Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do 
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do: -----------------------  
a. złożenia wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru 

Finansowego; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b. złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW; --------------------------------------------------  
c. podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed KNF, KDPW 

i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Papierów Wartościowych 
Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z 
przeniesieniem akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie 
Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW. -------------------------  

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, 
zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub zawieszenia jej 
przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty 
Publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, 
który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później. ---------------  
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------  
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3. Załącznik 3 – Statut 

 

STATUT T-BULL SPÓŁKI AKCYJNEJ 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Spółka działa pod firmą: T-Bull spółka akcyjna. ----------------------------------------------------------------------------  

2. Spółka może używać skrótu T-Bull S.A. -------------------------------------------------------------------------------------  

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. ----------------------------------------------------------  

§ 2 

Siedzibą Spółki jest Wrocław. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 3 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 4 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ---------------------------------------------------  

2. Spółka może na obszarze swojego działania tworzyć i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, 
tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych. -----------------------------------------  

3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-
prawnych. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia T-Bull Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę 
akcyjną. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Założycielami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Damian Fijałkowski; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Grzegorz Zwoliński;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Integrated Thinking L.L.C.; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) Leonidas Capital S.A.; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
e) Firepoltron Limited; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
f) Pretium Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. --------------------------------------  
g) Kurtier Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ---------------------------------------------------------  

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§ 5 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 
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1. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); 
2. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); 
3. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); 
4. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 

(PKD 62.09.Z); 
5. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 

(PKD 63.11.Z); 
6. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); 
7. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z); 
8. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.Z); 
9. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); 
10. Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z). 

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach 
działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie 
lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. ----  

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§ 6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 112.410,10 zł (sto dwanaście tysięcy czterysta dziesięć złotych 
dziesięć groszy) do 122.410,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziesięć złotych) i dzieli się na 
akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: ------------------------------------------------  

1.1.1. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A1, oznaczonych numerami 
000001 do 168.000; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1.2. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A2, oznaczonych numerami 
000001 do 168.000; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1.3. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A3, oznaczonych numerami 
000001 do 168.000; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.2. 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela oznaczonych 
numerami od 56001 do 504000; ------------------------------------------------------------------------------------  

1.3.1. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C1, oznaczonych numerami 000001 do 
20.000; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.3.2. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C2, oznaczonych numerami 000001 do 
20.000; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.3.3. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C3, oznaczonych numerami 000001 do 
20.000; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.4. 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) akcji zwykłych serii D na okaziciela, oznaczonych 
numerami od 00001 do 22.100; -------------------------------------------------------------------------------------  

1.5. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii E na okaziciela, oznaczonych numerami 
od 00001 do 90.000;----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.6. nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych serii F na 
okaziciela. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2. Akcje serii A1, A2, A3 oraz serii C1, C2, C3 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że 
każda akcja serii A1, A2, A3 oraz C1, C2, C3 daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Dopuszcza się zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, lecz nie odwrotnie. Zamiany dokonuje 
Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. Żądanie zamiany akcji imiennych na 
akcje na okaziciela przedstawia się w formie pisemnej Zarządowi. Zamiana powinna być dokonana w 
terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. -----------------------------------------  

4. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda 
następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu lub kombinacją kolejnych liter 
alfabetu i cyfr. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powyżej zostały objęte przez Założycieli Spółki 
proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki 
pod firmą T-BULL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem 
przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. -------------------------------------------------------------  

§ 61 

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.000 zł 
(pięć tysięcy złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). ---------------------------------------  

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa 
z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 
lutego 2016 roku w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. ----------------------------------  

3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych 
podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.-----------------------------------------  

4. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera 
uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu 
spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który 
zostało udzielone niniejsze upoważnienie. ----------------------------------------------------------------------------------  

5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady 
pieniężne. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Zarząd, za jednomyślna zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych 
emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 

7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu, oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych 
nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach 
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz 
emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do: ------------------------  
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a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów 
zabezpieczających powodzenie emisji akcji; --------------------------------------------------------------------------  

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz 
zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, 
z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----------------------------------  

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji 
prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu 
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect albo GPW oraz dopuszczenie akcji 
do publicznego obrotu z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; ----  

d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach 
kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.--------------------------------  

8. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego 
wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------  

9. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym 
paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 7 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości 
nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji akcji 
imiennych lub akcji na okaziciela. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami 
art. 442 i następnych kodeksu spółek handlowych. -----------------------------------------------------------------------  

3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo 
pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała 
w sprawie emisji nie stanowi inaczej. -----------------------------------------------------------------------------------------  

4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.----------------------  

5. Spółka może emitować obligacje lub inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo, w 
tym warranty subskrypcyjne lub obligacje zamienne na akcje. --------------------------------------------------------  

§ 8 

Akcjonariusze mają prawo udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie 
do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do 
uczestnictwa w podziale dywidendy lub majątku Spółki w równej wysokości. ------------------------------------------  
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§ 9 

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich 
nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego 
Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, wysokość 
wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie 
umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. ----------------------------  

3. Akcje mogą być umarzane przymusowo w przypadku przeprowadzania procedury łączenia lub podziału 
akcji, a także w przypadku łączenia lub podziału Spółki albo w razie podwyższania lub obniżania kapitału 
zakładowego Spółki – w sytuacji powstania nadwyżek lub niedoborów akcji należnych pojedynczym 
akcjonariuszom. Umorzenie przymusowe następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na 
wniosek Zarządu Spółki. Uchwała wymaga uzasadnienia. Akcje do umorzenia wskazuje Zarząd Spółki 
mając na uwadze przepisy o równym traktowaniu akcjonariuszy. Do umorzenia mogą być typowane 
wyłącznie akcje stanowiące nadwyżki lub niedobory (w tym scaleniowe lub podziałowe). Za umarzane 
akcje wypłacane jest wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami 
kodeksu spółek handlowych, chyba że wartość rynkowa akcji notowanych w obrocie publicznym jest 
wyższa – wtedy wypłaca się wartość rynkową. ----------------------------------------------------------------------------  

IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 10 

Organami Spółki są: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Zarząd. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Rada Nadzorcza --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ZARZĄD 

§ 11 

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych 
przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. -----------------------------------------------------------------------------  

2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na 
następne kadencje. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Pierwszy Zarząd składa się z dwóch członków powołanych przez Założycieli. Liczebność i skład Zarządu 
kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza. ---------------------------------------------------------------------------------  

4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnych powodów. ---------------------------------------------------  

5. Członkowie Zarządu otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad 
określanych przez Radę Nadzorczą. W Spółce mogą być wprowadzane programy motywacyjne dla 
członków Zarządu, w tym uprawniające do nabywania akcji Spółki na warunkach wskazanych w uchwale 
Walnego Zgromadzenia i doprecyzowanych przez Radę Nadzorczą. ----------------------------------------------  
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§ 12 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. ---------------------------------------------------  

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, 
niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki.---------------------------------------------------------------------  

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------  

§ 13 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu 
jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu 
wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z 
prokurentem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 14 

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też 
uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 
spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten 
obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka 
zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka 
zarządu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 15 

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 
Zarządu. Gdy członków zarządu jest więcej niż dwóch, to w przypadku równości głosów, decyduje głos 
Prezesa Zarządu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RADA NADZORCZA 

§ 16 

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne 
Zgromadzenie na wspólną kadencję, z zastrzeżeniem ust. od 2 do 4 niniejszego paragrafu. ----------------  

2. Tak długo jak akcjonariusz Damian Fijałkowski będzie posiadał co najmniej 140.000 (słownie: sto 
czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania 
i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego 
Spółce. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Tak długo jak akcjonariusz Grzegorz Zwoliński będzie posiadał co najmniej 140.000 (słownie: sto 
czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania 
i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego 
Spółce. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Tak długo jak akcjonariusz Radosław Łapczyński będzie posiadał co najmniej 140.000 (słownie: sto 
czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania 
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i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego 
Spółce.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.  Odwołanie członka rady nadzorczej może nastąpić tylko z ważnych powodów, z zastrzeżeniem ust. 2-4 
powyżej, tj. z wyłączeniem członków rady nadzorczej powoływanych w ramach uprawnień osobistych 
przez akcjonariusza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób 
na następne kadencje. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez Założycieli. ----------------------  

8. W przypadku zmniejszenia ilości członków Rady Nadzorczej w toku kadencji z powodów losowych lub 
rezygnacji, Rada Nadzorcza może dokooptować nie więcej niż dwóch członków Rady do końca wspólnej 
kadencji. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 17 

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego i 
Sekretarza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności jego zastępca zwołuje posiedzenia Rady 
i przewodniczy im. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -  

§ 18 

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. --------------------------------------------------------------------------  

2. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. ----------  

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ----------------------------------------------------------------------  

4. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę. ------  

§ 19 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. 

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności: ------------------------------------------------------------  

1.1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 
obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; ---------  

1.2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty; --------------------------------  
1.3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o 

których mowa w pkt 1 i 2; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
  



 
Prospekt emisyjny T-Bull S.A. 

 

310 
 

1.4. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub 
wszystkich członków Zarządu; -------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5. delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu 
niemogących sprawować swych czynności; -------------------------------------------------------------------------  

1.6. inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------------------------  

1.7. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu; ---------------------------------------------------------------  
1.8. wprowadzanie programów motywacyjnych dla członków zarządu lub kluczowych pracowników 

Spółki; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.9. wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki. --------------------  

§ 20 

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do 
samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -------------------------------------------------------  

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego 
Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

WALNE ZGROMADZENIE 

§ 21 

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----------------------------------------  

2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu. ---------------------------  

3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. ----------------  

4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po 
czym spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego 
Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Walne Zgromadzenie może uchwalać swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. 

6. O ile będzie to możliwe przy uwzględnieniu wymogów technicznych i zapewnienia bezpieczeństwa – 
dopuszcza się udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
– zgodnie z art. 4065 kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------------------------------------  

7. Zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu, o którym mowa w art. 417 kodeksu spółek 
handlowych, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób 
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------  

8. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów oraz 
uprawnień osobistych przyznanych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi następuje 
za odszkodowaniem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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§ 22 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do końca czerwca każdego roku. -------------  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady 
Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. -----  

§ 23 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: --------------------------------------------------------  

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy; ----------------------------------------------------------------------------------------  

2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat; -------------------------------------------------------------  
3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; --------------------  
4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2-4; ---------------------  
5. zmiana statutu Spółki; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; ----------------------------------------------------------------------  
7. podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki lub przekształcenia Spółki; ----------------------------------  
8. podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania lub likwidacji Spółki; --------------------------------------------------  
9. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; ------------------------------------------------------------  
10. umorzenie akcji; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
11. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; ----------------------------------------------------------------------------  
12. wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego; -----------------------------  
13. wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 

w nieruchomościach, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
14. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;-----------------------------------------------------------------  
15. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej; -------------------------------------------------------------------------------  
16. inne sprawy powierzone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez bezwzględnie obowiązujące 

przepisy prawa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI 

§ 24 

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -------------------------------------------  

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ------------------------------------------------------------------------  

§ 25 

Spółka tworzy następujące kapitały: 

1. kapitał zakładowy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. kapitał zapasowy; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. kapitał rezerwowy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------  
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§ 26 

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. -------------------  

2. Zysk Spółki może być w szczególności przeznaczony na: -------------------------------------------------------------  

2.1. kapitał zapasowy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.2. dywidendę; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.3. kapitały rezerwowe tworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia; ----------------------------------------------  
2.4. fundusze celowe Spółki tworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia – w tym fundusz premiowy 

przeznaczony na wypłatę premii dla kadry zarządzającej Spółki. ----------------------------------------------  

V. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

§ 27 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 
spółek handlowych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


