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 MOVIE GAMES VR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
 

 
 

 

00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22 

www.vrmoviegames.pl 
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Kapitał zakładowy 950.337,00 PLN 

 

sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1(jeden) i nie większej niż 6 335 580 (sześć milionów trzysta 

trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii M  

o wartości nominalnej 0,10 PLN każda 

z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy 

 

 

 

 

 

 

 
Firma inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie Publicznej: 

 

 
 

 

Data sporządzenia Memorandum Informacyjnego: 20 maja2022 r. 
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I. Wstęp 

 

1. Spółka, której Akcje są przedmiotem Oferty Publicznej („Emitent”) 

 

Firma: Movie Games VR S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Skrót giełdowy: MVR 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Krucza 16/22, 00-526 

Adres poczty elektronicznej: kontakt@vrmoviegames.pl 

Adres strony internetowej: www.vrmoviegames.pl 

NIP: 5213339423 

REGON: 140116441 

KRS: 0000351323 

 

2. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów wartościowych 

oferowanych w trybie Oferty Publicznej 

 

Na podstawie Memorandum Informacyjnego oferowane w trybie Oferty Publicznej są Akcje zwykłe na okaziciela 

serii M z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy - akcje zwykłe na okaziciela Emitenta Serii M o 

wartości nominalnej 0,10 PLN każda w łącznej liczbie od 1 (jeden) i nie większej niż 6 335 580 (sześć milionów 

trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt). 

 

3. Nazwa (firma), siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze 

wskazaniem zabezpieczenia 

 

W związku z Ofertą Publiczną nie zostały ustanowione żadne zabezpieczenia, a zatem nie istnieje podmiot 

zabezpieczający (gwarantujący). 

 

4. Cena Emisyjna oferowanych akcji albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do 

publicznej wiadomości 

 

Cena Emisyjna Akcji Serii M wynosi 0,24 PLN (słownie: dwadzieścia cztery grosze). 

 

Cena Emisyjna Akcji Serii M została ustalona na podstawie uchwały zarządu nr 1 z dnia 11 maja 2022 r., na 

poziomie 0,24 PLN (słownie: dwadzieścia cztery grosze). 

 

5. Stwierdzenie, że oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie 

z zasadami określonymi w Memorandum, a Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym 

dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie. 

 

Oferowanie Akcji serii M odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum. 

Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach serii M ich 

Ofercie Publicznej i Emitencie. 
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6. Określenie podstawy prawnej prowadzenia oferty publicznej na podstawie Memorandum 

 

Akcje są oferowane do sprzedaży w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Prospektowego, 

w oparciu o art. 3 ust. 2 tego rozporządzenia i na podstawie art. 37b Ustawy o ofercie. Na mocy art. 37b Ustawy 

o ofercie udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia 

Memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której 

zakładane wpływy brutto emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny 

sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, 

które emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w 

okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro. 

  

Emitent zamierza zaoferować Akcje w liczbie i po cenie sprzedaży zapewniającej, że wpływy brutto z tytułu Oferty 

Publicznej będą mniejsze niż 2 500 000 euro. 

  

Oferta Publiczna Akcji serii M spełnia powyższe warunki wyłączające obowiązek udostępnienia do publicznej 

wiadomości prospektu.  

  

Niniejsze Memorandum Informacyjne nie było zatwierdzane ani weryfikowane w żaden sposób przez Komisję 

Nadzoru Finansowego ani Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

7. Wskazanie firmy (nazwy) i siedziby firmy inwestycyjnej, która będzie pośredniczyć w ofercie papierów 

wartościowych objętych Memorandum („DM INC”) oraz gwarantów emisji 

 

Firma: Dom Maklerski INC S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 6, 61-131 Poznań 

Telefon: +48 (61) 297-79-27 

Faks: +48 (61) 297-79-27 

Adres poczty elektronicznej: biuro@dminc.pl 

Adres strony internetowej: www.dminc.pl 

NIP: 7010277149 

REGON: 142721519 

KRS: 0000371004 

 

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy o 

gwarancję emisji. 

 

8. Data ważności Memorandum oraz data, do której informacje aktualizujące Memorandum zostały 

uwzględnione w jego treści 

 

Termin ważności Memorandum Informacyjnego rozpoczyna się z dniem jego udostępnienia do publicznej 

wiadomości i kończy się z dniem przydziału Akcji.  
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W przypadku odstąpienia przez Emitenta od Oferty Publicznej Akcji termin ważności Memorandum 

Informacyjnego kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od Oferty 

Publicznej na stronach internetowych, Emitenta: mgvremisja.pl i Firmy Inwestycyjnej: www.dminc.pl, tj. w 

sposób, w jaki Memorandum Informacyjne zostało podane do publicznej wiadomości.  

  

Termin ważności Memorandum Informacyjnego nie będzie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia udostępnienia 

Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości. 

 

9. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w okresie jego ważności, będą 

podawane do publicznej wiadomości 

 

Zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd, czy istotna niedokładność 

odnoszące się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę papierów 

wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Memorandum 

Informacyjnego a zakończeniem okresu oferowania Akcji, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do 

Memorandum Informacyjnego. Emitent jest obowiązany niezwłocznie udostępnić suplement do Memorandum 

Informacyjnego osobom, do których skierowana jest Oferta Publiczna, w taki sam sposób, w jaki zostało 

udostępnione Memorandum Informacyjne, a więc na stronach internetowych Emitenta: mgvremisja.pl i Firmy 

Inwestycyjnej: www.dminc.pl.  

Na mocy art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie Akcji przed 

udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie 

2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum Informacyjnego, pod warunkiem że 

nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa w art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie, 

wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów 

wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać 

przedłużony przez Emitenta. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w 

suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Za zgodą wszystkich osób, które już złożyły zapis na Akcje, termin 

ten może ulec skróceniu. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia 

zapisu na Akcje. W myśl art. 37b ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej Emitent może dokonać przydziału Akcji nie 

wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez Inwestora zgody na nabycie Akcji. 

Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjnego 

lub suplementów do Memorandum Informacyjnego, w zakresie organizacji lub prowadzenia sprzedaży Akcji, 

niewymagającą udostępnienia suplementu do Memorandum Informacyjnego, Emitent może udostępnić do 

publicznej wiadomości bez stosowania przywołanych powyżej rygorów związanych z publikacją suplementu, w 

formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach 

internetowych Emitenta: mgvremisja.pl i Firmy Inwestycyjnej: www.dminc.pl. 
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II. Czynniki ryzyka 

 

Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Inwestorzy powinni z uwagą przeanalizować 

przedstawione poniżej czynniki ryzyka, a także pozostałe informacje zawarte w Memorandum. Należy mieć na 

uwadze, iż każdy z wymienionych poniżej czynników ryzyka, jeżeli wystąpi, może mieć negatywny wpływ na 

działalność Spółki poprzez niekorzystne kształtowanie się przychodów, wyników działalności, sytuacji finansowej 

oraz dalszych perspektyw rozwoju Spółki.  

  

Wynikiem zaistnienia któregokolwiek z niżej wymienionych czynników ryzyka może być spadek rynkowej 

wartości akcji Spółki, co w konsekwencji może narazić Inwestorów na utratę części lub całości zainwestowanego 

kapitału. Emitent dążył do przedstawienia wszystkich istotnych zidentyfikowanych czynników ryzyka i zawarł w 

Memorandum Informacyjnym czynniki ryzyka znane mu w dniu sporządzenia Memorandum. Emitent nie 

wyklucza jednak, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas przez niego nierozpoznane, które mogą mieć w 

przyszłości negatywny wpływ na jego działalność. Nie można też wykluczyć, że z upływem czasu oraz rozwojem 

działalności Spółki katalog poniżej opisanych czynników ryzyka będzie kompletny oraz wyczerpujący. 

 

1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

 

Ryzyko związane ze zmianą profilu działalności Emitenta i jego sytuacją finansową 

Emitent do końca I kw. 2021 roku prowadził działalność gospodarczą w zakresie pełnienia funkcji 

Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect. Spółka specjalizowała się w obsłudze emisji akcji na rynku 

kapitałowym oraz doradztwie strategicznym dla przedsiębiorstw. Wraz z rozpoczęciem II kwartału Emitent 

rozpoczął wygaszanie dotychczasowej działalności doradczej na rzecz budowy podmiotu skoncentrowanego na 

działalności w sektorze gamedev. Spółka zamierza koncentrować się na trzech segmentach biznesowych. 

Pierwszym z nich będzie portowanie gier na platformy VR, drugim produkcja tytułów własnych, trzecim 

segmentem w którym Emitent zamierza prowadzić działalność, będzie segment wydawniczy. Z uwagi na zmianę 

profilu działalności Emitent nie posiada doświadczenia w obszarze, w którym zamierza prowadzić działalność, jak 

również nie dysponuje odpowiednim zapleczem kadrowym posiadającym doświadczenie we wskazanym 

obszarze. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Spółka nie uzyskuje przychodów z działalności 

operacyjnej, a jej przyszły rozwój oparty jest o założone cele emisyjne, które mają zostać sfinansowane poprzez 

emisję akcji serii M. Emitent zamierza pozyskać do 1,52 mln PLN, które planuje przeznaczyć na wydanie gry 

„Stunty Cars” – 500.000,00 PLN, produkcję własną gry „Fix My Spacecar” – 600.000,00 PLN oraz porting gry z 

portfolio DRAGO Entertainment S.A. – 700.000 PLN. Brakujące środki na sfinansowanie celi emisyjnych Spółka 

zamierza pozyskać w ramach pożyczek udzielonych prze głównego akcjonariusza tj. Movie Games S.A. lub 

przychodów osiągniętych z premiery pierwszej produkcji.  Ponadto w celu zapewnienia bieżącego finansowania 

działalności operacyjnej Spółka w okresie od lipca do listopada 2021 roku zaciągnęła pożyczki na łączną kwotę 

230.000,00 PLN od Movie Games S.A., Movie Games Mobile S.A. oraz Road Studio S.A, których termin spłaty 

przypada na II połowę 2022 roku. W sprawozdaniu finansowym za zakończony rok obrotowy 2021, kwota 

udzielonych Spółce pożyczek została wykazana w kwocie 300.000,00 PLN. Jest to wynik błędnego ujęcia pożyczek 

udzielonych przez Road Studio S.A. 

Zarząd Emitenta szacuje, że pierwsze przychody ze sprzedaży gier powinny pojawić się pomiędzy II a IV kwartałem 

2023 roku. Brak stabilnych przychodów, długi czas oczekiwania na pojawienie się pierwszych efektów związanych 

ze zmianą profilu działalności, konieczność spłaty otrzymanych pożyczek oraz niepewność związana z 

powodzeniem przeprowadzanej emisji akcji to elementy na które należy zwrócić uwagę podczas analizy obecnej 

sytuacji operacyjno-finansowej Emitenta. Ponadto sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 

rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku wskazuje, że wartość 

kapitałów własnych w kwocie 13,5 tys. zł nie spełnia wymogu kapitałowego i zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek 
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Handlowych. Zgodnie z przytoczonym artykułem konieczne będzie podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 

Wolą Emitenta jest podjęcie wskazanej uchwały w terminie do końca I poł. 2022 roku. W przypadku 

niepowodzenia przeprowadzanej emisji akcji serii M Spółka będzie musiała dokonać rewizji zakładanych celów, 

co w sposób istotny może wpłynąć na przyjęty harmonogram prac, a w konsekwencji w sposób znaczący wpłynąć 

na czas, w którym Emitent zacznie uzyskiwać przychody z segmentu gamedev. Wskazane opóźnienie będzie miało 

również wpływ na obsługę oprocentowanych zobowiązań Spółki oraz utrzymanie płynności finansowej, co może 

zagrozić kontynuacji jej działalności. 

Zarząd Emitenta wskazuje, że w pierwszej połowie 2022 roku zamierza podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki 

mając na względzie uwagi wskazane przez biegłego rewidenta. Ponadto zawarte przez Spółkę pożyczki mogą 

zostać skonwertowane na akcje, do czego Spółką będzie dążyła w przypadku braku możliwości ich spłaty. W I kw. 

2022 roku została zawarta również umowa biznesowa z Labudeno Investments sp. z o.o., w ramach której Movie 

Games VR S.A świadczyła usługi doradcze z zakresu tworzenia, edycji oraz zabezpieczania stron internetowych, 

co skutkowało uzyskaniem przychodów w wysokości 100.000,00 PLN. Spółka nie zamierza kontynuować 

rozpoczętej współpracy w kolejnych miesiącach. Zarząd Emitenta wskazuje, że było to zdarzenie jednorazowe, a 

spółka zamierza skupić się na działalności podstawowej. PLN. W celu zabezpieczenia środków finansowych na 

finansowanie bieżącej działalności Emitent zawarł dnia 21 marca 2022 roku umowę sprzedaży posiadanych 

udziałów w Capital Market Brand sp. z o.o. za kwotę 200.000,00 PLN. Zapłata wskazanej kwoty nastąpić ma w 

ciągu 180 dni od zawarcia umowy. Zarząd Spółki wskazuje również na możliwości pozyskania finansowania od 

głównego akcjonariusza tj. Movie Games S.A.  

 

Ryzyko utraty płynności finansowej 

W jednostkowym raporcie za I kw. 2022 roku Spółka wykazała wartość przychodów netto ze sprzedaży 

produktów w wysokości 100.000,00 PLN oraz koszty działalności operacyjnej w wysokości 103.008,70 PLN. Strata 

netto wskazana na koniec I kw. 2022 roku wyniosła 6.201,68 PLN. Osiągnięte przez Spółkę przychody pochodzą 

ze świadczonych usług doradczych i nie stanowią stałego powtarzalnego przychodu. Spółka podejmuje realizację 

dodatkowych zleceń do czasu uzyskania pełnej sprawności operacyjnej w segmencie gamedev, co pozwala na 

częściowe pokrycie ponoszonych przez Emitenta kosztów. Osiągane przez Spółkę przychody nie pozwalają na 

całkowite pokrycie kosztów prowadzenia działalności. Strata operacyjna wykazana na koniec I kw. 2022 roku 

wyniosła – 3 009,09 PLN. Na dzień 31 grudnia 2021 roku strata operacyjna wyniosła – 145.286,00 PLN  

Na dzień 31 marca 2022 r. Spółka posiadała środki pieniężne w kwocie 5.040,82 PLN oraz należności 

krótkoterminowe w kwocie 265.293,40 PLN. Ogólna wartość aktywów obrotowych wyniosła w tym czasie 

483.742,53 PLN, na co oprócz należności krótkoterminowych oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach 

wchodziła jeszcze jedna znacząca pozycja, którą stanowiły udzielone pożyczki w kwocie 102,850,00 PLN 

Zarząd Emitenta wskazuje, że kwota udzielonych pożyczek została błędnie ujęta w sprawozdaniu finansowym 

sporządzonym na dzień 31 marca 2022 roku. Suma pożyczek udzielonych przez Emitenta wynosi 7.400,00 PLN 

pozostała część obejmuje udziały lub akcje w jednostkach powiązanych. Intencją Emitenta jest dokonanie korekty 

sprawozdania finansowego i jego ponowne opublikowanie. 

Na dzień 31 marca 2022 roku Emitent nie wykazał zobowiązań długoterminowych, a krótkoterminowe stanowiły 

wartość 476,403,81 PLN, w tym największa pozycja 232.932,90 PLN obejmowała zobowiązania z tytułu kredytów 

i pożyczek. Spółka nie posiada zobowiązań pozabilansowych. 

Na dzień 31 marca 2022 roku wskaźnik płynności bieżącej (ang. current ratio) liczony jako stosunek aktywów 

bieżących do zobowiązań bieżących wyniósł 1,015. Wartość aktywów obrotowych wykazanych na koniec I kw. 

2022 roku wzrosła o 149,44 % w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Wykazana w 

sprawozdaniu finansowym na koniec I kw. 2022 roku wartość zobowiązań krótkoterminowych również uległa 

zwiększeniu o 9,36% w porównaniu do 31 marca 2021 roku. W przypadku pogorszenia sytuacji finansowej 

Emitent może odczuwać trudności związane z obsługą bieżących zobowiązań.  

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego jednostkowy raport za I kw. 2022 roku nie podlegał 

badaniu niezależnego biegłego rewidenta.  
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W całym okresie swojej działalności Emitent systematycznie pozyskiwał finansowanie przy pomocy emisji akcji. 

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Spółka posiada zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 

Sądowym następujące serie akcji: A,B,C,D,E,G,H oraz I. 

Istnieje zatem uzasadnione prawdopodobieństwo, że pomimo zmiany przedmiotu działalności, na segment 

gamedev, zainicjowanej w II kw. 2021 roku taki sposób pozyskiwania finansowania będzie kontynuowany, z uwagi 

na brak stabilnych przychodów i potrzeby kapitałowe Spółki. Nadmierna emisja akcji może doprowadzić do 

istotnych zmian w strukturze akcjonariatu, czego konsekwencją może być utrudnione podejmowanie uchwał 

przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, a więc rzeczywiste sprawowanie kontroli nad Spółką. Ponadto brak środków 

finansowych może przyczynić się do utraty płynności finansowej przez Emitenta, a w konsekwencji spowodować 

upadłość bądź niewypłacalność przedsiębiorstwa.  

Zarząd Spółki wskazuje, że oprócz przeprowadzenia emisji akcji serii M, która ma sfinansować cele emisyjne, 

(szczegółowo opisane w rozdziale V. pkt 13.4) podjął inne działania zmierzające do pozyskania środków służących 

sfinansowaniu działalności. Spółka zamierza pozyskać do 1,52 mln PLN z w ramach emisji akcji serii M, natomiast 

do zrealizowania wszystkich wskazanych celi emisyjnych potrzebuje pozyskać 1,8 mln PLN. W celu pozyskania 

dodatkowych środków, które mogą zostać przeznaczone na finansowane bieżącej działalności oraz dodatkowe 

finansowanie celi emisyjnych, w I kw. 2022 roku nawiązano współpracę z Labudeno Investments sp. z o.o, dla 

której Spółka świadczyła usługi doradcze. W ramach świadczenia usług doradczych w I kw. 2022 roku Emitent 

uzyskał przychody w wysokości 100.000,00 PLN. Zarząd Emitenta wskazuje, że było to zdarzenie jednorazowe, a 

spółka zamierza skupić się na działalności podstawowej jaką jest tworzenie i wydawanie gier. PLN. Ponadto dnia 

21 marca 2022 roku została zawarta umowa sprzedaży posiadanych udziałów w Capital Market Brand sp. z o.o. 

Posiadane przez Movie Games VR udziały zostały sprzedane za kwotę 200.000,00 PLN. Zapłata ma nastąpić w 

ciągu 180 dni do zawarcia umowy. 

W celu uzyskania pełnej sprawności operacyjnej Emitent zawarł umowy ramowe dotyczące przyszłych współprac 

z Movie Games Mobile S.A., Augmented Robotics GmbH, DRAGO Entertainment S.A., Road Studio S.A. oraz True 

Games S.A. Ponadto Spółka podpisała list intencyjny z Flint Arts sp. z o.o., którego celem ma być zawarcie umowy 

wydawniczej gry „Stunty Cars”. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent nie posiada 

zawartej umowy wydawniczej z Flint Arts sp. z o.o. oraz umów wykonawczych na produkcję gier z partnerami, z 

którymi zawarte zostały umowy ramowe. Zawarcie umowy wydawniczej oraz umów wykonawczych Spółka 

determinuje powodzeniem emisji akcji serii M. Objęcie całości emitowanych akcji umożliwi zrealizowanie 

wszystkich zakładanych celi emisyjnych. Spółka zakłada, że pierwsze przychody ze sprzedaży gier powinny 

pojawić się w II-IV kw. 2023 roku przy założeniu, że emisja akcji serii M zostanie objęta w całości, co pozwoli na 

zrealizowanie wszystkich zakładanych celi inwestycyjnych.  

 

Ryzyko związane z dalszym istnieniem Spółki 

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego wartość kapitałów własnych w kwocie 13,5 tys. PLN nie 

spełnia wymogu kapitałowego zaprezentowanego w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym 

jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych 

oraz trzecią kapitału zakładowego, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie w celu 

powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. Powstałe obniżenie kapitałów wynika z poniesionej straty 

w bieżącym roku obrachunkowym oraz strat z lat ubiegłych. 

Zarząd Emitenta podjął działania zmierzające do wzmocnienia kapitałowego Spółki w perspektywie 2022 roku, 

czego przejawem jest emisja akcji serii M przeprowadzana na podstawie niniejszego Memorandum 

Informacyjnego. Ponadto w pierwszej połowie 2022 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie uchwałę 

w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.  

 

Ryzyko związane ze zmianą profilu działalności Emitenta 

Dnia 27 kwietnia 2005 roku na mocy aktu założycielskiego złożonego przed notariuszem Teresą Starostą w 

kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 41 m. 89/91 zawarto umowę spółki I.P.O. Doradztwo 
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Strategiczne sp. z o.o. Spółka została powołana przez Pana Dariusza Draczkę oraz Pana Edmunda Kozaka. Na dzień 

podpisania aktu założycielskiego Pan Dariusz Draczka posiadał 51 udziałów w Spółce, pozostałe 49 udziałów 

należało do Pana Edmunda Kozaka. Podpisany przed notariuszem akt założycielski został ujawniony pod 

numerem Repertorium A nr 1749/2005. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy dokonał rejestracji Spółki w dniu 13 maja 2005 roku pod numerem KRS: 0000234253. Działalność 

gospodarcza Spółki opierała się na działalności specjalizującej się w obowiązkach informacyjnych spółek 

publicznych oraz transakcjach na rynku publicznym, w szczególności na rynku pierwotnym. Misją Spółki było 

również świadczenie usług doradztwa strategicznego, finansowego oraz prawnego. 19 września 2007 roku Spółka 

uzyskała wpis na listę Autoryzowanych Doradców NewConnect. W 2010 roku Spółka dokonała zmiany formy 

prawnej. W dniu 27 stycznia 2010 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę nr 2 w 

sprawie przekształcenia IPO Doradztwo Kapitałowe sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną. Na podstawie uchwały nr 

1401/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął decyzję 

o wprowadzeniu do obrotu akcji serii A oraz B Spółki. 15 lipca 2015 roku Emitent zawarł umowę inwestycyjną z 

INC S.A., zgodnie z którą Spółka miała objąć 300 udziałów w IPO inwestycje sp. z o.o. 12 kwietnia 2018 roku 

Spółka raportem bieżącym nr 10/2018 poinformowała o nabyciu udziałów w StockRocket sp. z o.o. – portalu 

służącemu do pośrednictwa w pozyskiwaniu finansowania w modelu finansowania społecznościowego. Nabycie 

udziałów było elementem rozszerzenia działalności Emitenta na rynku kapitałowym. Do czerwca 2020 roku 

Emitent prowadził działalność w sposób niezakłócony. 10 czerwca 2020 roku Emitent raportem bieżącym nr 

4/2020 poinformował o rozwiązaniu spółki zależnej działającej w obszarze crowdfundingu. Emitent komunikatem 

z dnia 10 czerwca rozpoczął etap zmiany profilu działalności. W następnej kolejności raportem bieżącym nr 

2/2021 Spółka poinformowała o zakończeniu negocjacji, których efektem było zawarcie przez trzech 

akcjonariuszy umowy inwestycyjnej zbycia większościowego pakietu akcji Emitenta. Konsekwencją 

zainicjowanych przez Spółkę działań było podjęcie w dniu 5 sierpnia 2021 roku przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki uchwały nr 3 w sprawie zmiany w części uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 

maja 2021 roku w sprawie zmiany statutu spółki. W wyniku zmiany statutu Emitenta Spółka rozpoczęła 

funkcjonowanie pod firmą Movie Games VR S.A. Wraz ze zmianą firmy, pod która funkcjonuje Spółka rozpoczęła 

ona działalność w sektorze gamedev. Spółka ukierunkowała swoją działalność w zakresie portowania gier na 

platformy VR. W 2021 roku Emitent dokonał istotnej zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, 

stąd należy identyfikować materializację ryzyka związanego ze zmianą charakteru prowadzonej działalności 

gospodarczej, co może urzeczywistniać się w postaci braku doświadczenia we wskazanym obszarze. Wskazany 

brak doświadczenia Emitenta z zakresie portowania gier może przełożyć się trudności z osiąganiem pozytywnych 

przepływów pieniężnych w krótkim okresie czasu. W ocenie Emitenta ryzyko to będzie malało wraz ze wzrostem 

dojrzałości Spółki wyrażonej ilością zrealizowanych projektów. Ponadto Zarząd Spółki sygnalizuje, że z uwagi na 

wczesny etap rozwoju organizacji, a co za tym idzie brak historii produkcyjnej, wskazane ryzyko minimalizuje 

poprzez zawieranie kluczowych partnerstw oraz obecność w akcjonariacie Movie Games S.A. Główny 

akcjonariusz zamierza wspierać Spółkę poprzez zlecenia portingu gier z porfolio spółek grupy, co pozwoli na 

budowanie doświadczenia i rozpoznawalności Movie Games VR S.A. 

 

Ryzyko związane z brakiem realizacji strategii Emitenta  

Zainicjowana przez Emitenta w 2021 roku zmiana profilu działalności wymaga podjęcia szeregu działań 

zmierzających do reorganizacji Spółki w celu osiągniecia przez nią pełnej zdolności organizacyjnej. W tym celu 

Zarząd Emitenta w jednostkowym raporcie rocznym za 2021 rok przedstawił strategię Spółki oraz perspektywy 

jej rozwoju. Strategia rozwoju Emitenta w perspektywie najbliższych 12 miesięcy opiera się w całości na 

budowaniu kompetencji, rozpoznawalności nowej marki na rynku oraz dokonaniu premiery pierwszej swojej 

produkcji przed końcem I kw. 2023 roku. Pierwszym krokiem będzie podpisanie umowy na produkcję i wydanie 

gry na VR. W tym celu podpisane zostały umowy ramowe z takimi podmiotami jak Movie Games SA, Road Studio 

SA, True Games SA, DRAGO Entertainment SA oraz list intencyjny z Flint Arts Sp. z o.o. Zarząd Emitenta sygnalizuje 
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również, że w celu osiągniecia zakładanych celów, zarówno krótko, jak i długoterminowych będzie korzystał ze 

wsparcia głównego akcjonariusza Movie Games S.A. Intencją Spółki jest wypromowanie pierwszego tytułu przy 

wykorzystaniu wsparcia głównego akcjonariusza. Do celów odbiorów poszczególnych kamieni milowych 

produkcji Spółka skorzysta również z kompetencji dostępnych w ramach Grupy Kapitałowej Movie Games S.A. 

Wraz z rozpoczęciem produkcji gry Spółka stworzy dla tego IP kartę na Steam Store i zacznie budować wishlistę 

graczy. Intencją Emitenta jest bieżące monitorowanie zainteresowania tytułem. Sklep ten będzie też pierwszym 

kanałem, w ramach którego Emitent zamierza dokonać premiery swojej produkcji. Po udostępnieniu gry na 

Steam Spółka niezwłocznie przystąpi do certyfikacji umożliwiającej umieszczanie wykonanych produkcji na 

Oculus Store z uwagi na potencjał sprzedażowy platformy. Może to zająć około 8 – 12 miesięcy. Równolegle do 

już prowadzonego projektu Spółka będzie odpowiednio aktualizować harmonogram swoich premier. Jeszcze 

przed końcem 2022 roku jednym z celów Emitenta będzie rozpoczęcie drugiej produkcji, która będzie portem już 

istniejącego tytułu. Przełom roku 2022 i 2023 będzie początkiem budowania własnego zespołu produkcyjnego. 

Do tego czasu Spółka zamierza korzystać ze wsparcia zewnętrznych zespołów. Docelowo Movie Games VR S.A. 

zamierza jak najwięcej działań realizować we własnym zakresie. W ocenie Zarządu pozwoli to na lepszą kontrolę 

jakości realizowanych projektów oraz zwiększy kontrolę nad kosztami. Wewnętrzna organizacja pracy ma skupić 

się na zespole liczącym około 4-6 osób. Skład ten będzie pracował nad własnym tytułem. Do realizacji powyższych 

celów Spółka planuje pozyskać odpowiednie finansowanie w ramach przeprowadzanej emisji akcji serii M. Cele 

Emisyjne zostały szczegółowo opisane w rozdziale V. pkt 13.4. Na dzień sporządzenia Memorandum 

Informacyjnego wskazana przez Zarząd Emitenta strategia rozwoju przedstawia zarówno planowane kierunki 

rozwoju, jak również już zrealizowane elementy. Należy jednak zwrócić uwagę, że Spółka, pomimo 

kilkunastoletniej obecności na rynku, znajduje się na wczesnym etapie rozwoju w segmencie gamedev, zatem 

istnieje ryzyko niezrealizowania przyjętej przez Zarząd strategii w całości, części bądź jej modyfikacji w czasie. 

Zmiany związane z przyjętymi kierunkami rozwoju mogą wpływać na zdolność Spółki do generowania dodatnich 

przepływów pieniężnych, a więc w sposób istotny wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. Na dzień 

sporządzenie Memorandum Informacyjnego Emitent nie dostrzega zagrożeń wynikających z braku możliwości 

zrealizowania strategii rozwoju.  

 

Ryzyko związane z brakiem realizacji celów emisyjnych  

Wyznaczone przez Spółkę cele emisyjne są odzwierciedleniem prowadzonej transformacji biznesowej, 

zmierzającej do pełnej koncentracji na działalności w sektorze gamedev. Działalność gospodarcza Emitenta 

opiera się obecnie o trzy segmenty tj. działalność wydawniczą, porting gier do środowiska wirtualnej 

rzeczywistości oraz produkcje własne. Wypadkową zmiany profilu działalności Emitenta są przyjęte przez Zarząd 

Spółki cele emisyjne.  

 

Cel emisyjny 
Środki z emisji akcji 

serii M 
Środki własne Wartość łączna 

Planowany termin 
realizacji 

Finansowanie produkcji i wydanie 
“Stunty Cars”  

500 000,00 PLN  
 

500 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  

1) Przygotowanie zarysu gry  10 000,00 PLN*   10 000,00 PLN  I kw. 2022 r.  

2) Przygotowanie GDD  20 000,00 PLN   20 000,00 PLN  III kw. 2022 r.  

3) Zaplanowanie prac i kamieni 
milowych  

10 000,00 PLN  
 

10 000,00 PLN  III kw. 2022 r.  

4) Rozwój projektu na podstawie 
ustalonych kamieni milowych  

380 000,00 PLN  
 

380 000,00 PLN  II kw. 2023 r.  

5) Prace marketingowe budujące 
świadomość o grze w grupie 
docelowej  

55 000,00 PLN  
 

55 000,00 PLN  II kw. 2023 r.  

6) Finał kampanii marketingowej 
dla gotowego produktu  

25 000,00 PLN  
 

25 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  

Produkcja portu dla DRAGO 
Entertainment  

700 000,00 PLN  
 

700 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  
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1) Przygotowanie designu 
konwersji mechanik pod 
platformę VR  

20 000,00 PLN  
 

20 000,00 PLN  III kw. 2022 r.  

2) Zaplanowanie prac i kamieni 
milowych  

12 000,00 PLN  
 

12 000,00 PLN  III kw. 2022 r.  

3) Rozwój projektu na podstawie 
ustalonych kamieni milowych  

588 000,00 PLN  
 

588 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  

4) Prace marketingowe budujące 
świadomość o grze w grupie 
docelowej + cross promocja z 
istniejącymi tytułami  

55 000,00 PLN  

 

55 000,00 PLN  II kw. 2023 r.  

5) Finał kampanii marketingowej 
dla gotowego produktu  

25 000,00 PLN  
 

25 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  

Produkcja “Fix My Spacecar”  300 000,00 PLN  300 000,00 PLN 600 000,00 PLN  IV kw. 2023 r.  

1) Przygotowanie zarysu gry  12 500,00 PLN   12 500,00 PLN  I kw. 2022 r.  

2) Przygotowanie GDD  25 000,00 PLN   25 000,00 PLN  IV kw. 2022 r.  

3) Zaplanowanie prac i kamieni 
milowych  

12 500,00 PLN  
 

12 500,00 PLN  IV kw. 2022 r.  

4) Rozwój projektu na podstawie 
ustalonych kamieni milowych  

250 000,00 PLN  
220 000,00 PLN 

470 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  

5) Prace marketingowe budujące 
świadomość o grze w grupie 
docelowej  

0,00 PLN  55 000,00 PLN  55 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  

6) Finał kampanii marketingowej 
dla gotowego produktu  

0,00 PLN  25 000,00 PLN  25 000,00 PLN  IV kw. 2023 r.  

Razem  1 500 000,00 PLN  300.000,00 PLN 1 800 000,00 PLN    

 

Cele emisyjne wykazane w powyższej tabeli zostały uszeregowane według nadanych im przez Emitenta 

priorytetów, oznacza to, że poszczególne cele zostaną zrealizowane pod warunkiem pozyskania odpowiedniej 

kwoty finansowania z emisji akcji serii M. Na dzień sporządzania Memorandum Informacyjnego Emitent nie 

dysponuje gotówką niezbędną do realizacji obranych celów emisyjnych. Na dzień 31 marca 2022 roku wykazano 

wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach w wysokości 5 040,82 PLN. 

Zaznaczyć należy, że wskazane przez Emitenta cele emisyjne przekraczają kwotę, którą Spółka zamierza pozyskać 

z planowanej emisji. Zarząd Movie Games VR S.A. wskazuje jednak, że wraz z końcem I kw. 2022 roku pozyskał 

klienta, dla którego będzie świadczył usługi doradcze z zakresu tworzenia, edycji oraz zabezpieczania stron 

internetowych. Osiągnięte w I kw. 2022 roku przychody z działalności doradczej wyniosły 100.000,00 PLN. Zarząd 

Emitenta wskazuje, że było to zdarzenie jednorazowe, a Spółka zamierza skupić się na działalności podstawowej 

jaką jest tworzenie i wydawnictwo gier. Brakująca kwota wymagana do sfinansowania obranych celi 

inwestycyjnych zostanie uzupełniona poprzez pozyskanie pożyczek od głównego akcjonariusza tj. Movie Games 

S.A. bądź też z wpływów pochodzących z premiery pierwszej produkcji. 

Zarząd Emitenta zaznacza, że wyżej opisane cele emisyjne mogą ulec zmianie w zakresie kwot i terminów ich 

realizacji, w przypadku, jeżeli Emitent uzna, że realizacja innych celów przyczyni się w lepszy sposób do rozwoju 

Spółki. Ponadto, realizacja wskazanych celów zależy od sukcesu przeprowadzenia emisji akcji serii M. W 

przypadku nieobjęcia emisji w całości Zarząd Emitenta deklaruje, że będzie zmierzał do pozyskania finansowania 

zewnętrznego.  

 

Ryzyko związane z brakiem historii działalności w branży gamedev 

Movie Games VR S.A. (poprzednio IPO Doradztwo Kapitałowe S.A) działalność operacyjną w sektorze gamedev 

rozpoczęła w 2021 roku wraz z zainicjowaną przez Emitenta zmianą profilu działalności. Do istotnej reorganizacji 

profilu działalności w przypadku Emitenta doszło wraz ze zmianą firmy, pod którą Spółka prowadzi działalność 

oraz obraniem nowego profilu działalności – koncentracji na segmencie gamedev. Brak historycznego odniesienia 

nie tylko do wyników, ale też do sposobu prowadzenia działalności w danym obszarze może stać się hamulcem, 

którym w początkowej fazie rozwoju w sposób istotny wpłynie na możliwości osiągania przez Spółkę 
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pozytywnych wyników finansowych. Emitent w celu zminimalizowania wskazanego ryzyka podejmuje 

partnerstwa z kluczowymi podmiotami o rozpoznawalnej na rynku gamedev pozycji. Celem tak zainicjowanych 

partnerstw jest przede wszystkim wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki i jej rozpoznawalności. Istotnym w tym 

zakresie elementem jest obecność w akcjonariacie Spółki Movie Games S.A., która na dzień sporządzenia 

Memorandum Informacyjnego posiada 41,79% akcji Movie Games VR S.A.  

 

Ryzyko związane z brakiem sukcesu komercyjnego przyszłych produkcji 

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent nie posiada ukończonych produkcji gier. 

Działalność Spółki w segmencie gamedev, skoncentrowana pozostaje w obszarze portingu gier, działalności 

wydawniczej oraz docelowo na realizacji własnych produkcji gier w środowisku wirtualnej rzeczywistości. Spółka 

wskazuje, że obecnie prowadzi negocjacje nad zawarciem umowy wydawniczej jednej z gier. Równolegle 

prowadzone są prace nad własną grą oraz negocjacje z DRAGO Entertainment S.A., w ramach których Emitent 

zamierza dokonać wyboru gry, która zostanie przeniesiona do środowiska wirtualnej rzeczywistości, na co 

zostanie zawarta umowa wykonawcza.  

Obecnie Emitent prowadzi prace zmierzające do zawarcia umowy wydawniczej gry „Stunty Cars” - to produkcja, 

w której gracz jako dziecko stara się zbudować z zabawek jak najbardziej ekstremalny tor kaskaderski, po którym 

będzie puszczać nakręcany samochodzik. 2 lutego 2022 roku Spółka podpisała list intencyjny ze spółką Flint Arts 

sp. z o.o. celem rozpoczęcia negocjacji, których efektem będzie podpisanie umowy wydawniczej na grę. Na dzień 

podpisania listu intencyjnego gra ukończona jest w 30%. W ramach docelowej umowy właścicielem IP i 

producentem gry będzie Flint Arts. Finansowanie realizacji i wydanie gry będzie leżeć będzie po stronie Emitenta.  

Emitent, po pozyskaniu środków z emisji akcji serii M, zamierza również rozpocząć prace nad własną grą „Fix My 

Spacecar” - to gra osadzona w realiach soft science-fiction. Gracz pomaga w warsztacie, w którym naprawiane są 

pojazdy kosmiczne. Zadaniem gracza jest dokonanie naprawy zgodnie ze scenariuszem, który zależy od klienta w 

grze. 

Spółka zamierza rozpocząć również działalność w zakresie portingu gier do środowiska wirtualnej rzeczywistości. 

Oprócz już zainicjowanych prac oraz negocjacji prowadzonych z DRAGO Entertainment S.A. Emitent posiada 

podpisane umowy ramowe dotyczące przyszłych współprac z Movie Games Mobile S.A., Augmented Robotics 

GmbH, Road Studio S.A. oraz True Games S.A. Intencją Zarządu Spółki jest zawarcie w przyszłości umów 

wykonawczych ze wskazanymi podmiotami. 

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent nie posiada historii produkcyjnej, a tym samym 

żadna z jego produkcji nie trafiła jeszcze do graczy, co uniemożliwia skuteczne pozyskiwanie zleceń z rynku. Brak 

doświadczenie Emitenta w obszarze gamedev oraz brak komercyjnego sukcesu gier minimalizowany jest poprzez 

obecność w akcjonariacie Movie Games S.A. Główny akcjonariusz Spółki to podmiot o określonej pozycji 

rynkowej i historii produkcyjnej, którego intencją jest wsparcie Movie Games VR S.A. poprzez umożliwienie 

współpracy z podmiotami związanymi z grupą kapitałową Movie Games S.A. 

 

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego podmiotami posiadającymi znaczny udział w strukturze 

właścicielskiej Emitenta są Movie Games S.A posiadający 41,79% akcji Spółki oraz Szczepan Dunin-Michałowski 

(osoba fizyczna) posiadający 11,20% akcji Spółki. Łączne zaangażowanie wskazanych akcjonariuszy obejmuje 

52,99% wyemitowanych akcji, dających prawo do takiej samej liczby głosów na WZA. Koncentracja akcjonariatu 

w obrębie dwóch akcjonariuszy, których łączne zaangażowanie przekracza 50% kapitału zakładowego Spółki, w 

sposób istotny ogranicza możliwości samoorganizacji Emitenta. Na wczesnym etapie transformacji biznesowej 

obecność doświadczonego akcjonariusza jakim jest Movie Games S.A. jest stymulantem pozwalającym obrać 

Spółce odpowiednią ścieżkę rozwoju. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że w dłuższej perspektywie czasu 

uzależnienie Spółki od kilku głównych akcjonariuszy może hamować jej autonomię w rozwoju. Należy zatem mieć 

na uwadze dalsze uzależnienie Emitenta od głównych akcjonariuszy. 
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Ryzyko związane z odejściem kluczowych pracowników i współpracowników  

Wraz ze zmanią w 2021 r. profilu działalności Spółki i koncentracją na segmencie gamedev Emitent rozpoczął 

budowę podstaw pod nowy obszar działalności. Kluczowym elementem dla utworzenia poprawnie działającej 

organizacji są ludzie. Stąd Spółka rozpoczęła proces zmian w strukturze zatrudnienia. Na dzień sporządzenia 

Memorandum Informacyjnego struktura zatrudnienia przedstawia się następująco: 

 

Stanowisko  Forma współpracy  Liczba osób 
Prezes Zarządu  Z powołania  1 

Członek Zarządu ds. Virtual 
Reality  

Z powołania  1 

Radca Prawny  Umowa o pracę  1 

 Źródło: Emitent 

 

Zgodnie z kierunkami rozwoju przedstawionymi przez Zarząd Emitenta docelowe zatrudnienie w Spółce ma 

osiągnąć przedział 4 do 6 osób skupionych wokół produkcji własnych. Osiągnięcie oczekiwanej struktury 

zatrudniania szacowane jest na przełom 2022 oraz 2023 roku. 

 

W wyniku zmiany profilu działalności oraz wczesnego etapu rozwoju Zarząd Emitenta stoi przed wyzwaniem 

związanym ze stworzeniem kompetentnego i stabilnego zespołu, przed którym postawione zostaną zadania 

związane z realizacją kierunków rozwoju. W celu zminimalizowania ryzyka związanego z rotacją członków zespołu 

oraz zbudowania silnego zaplecza o kluczowych kompetencjach Emitent przyjął program motywacyjny dla 

członków organów Spółki i kluczowych współpracowników na lata 2021 – 2025. 

Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą członkowie Zarządu Spółki, 

członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz kluczowi współpracownicy Spółki, imiennie wskazani przez Zarząd Spółki 

(dalej „Osoby Uprawnione”). Lista Osób Uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w każdym 

roku obowiązywania Programu Motywacyjnego zostanie ustalona w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej 

na wniosek Prezesa Zarządu Spółki spośród osób przyczyniających się znacząco do wzrostu wartości Spółki 

poprzez budowę nowych produktów, nowych modeli biznesowych, ekspansję na nowe rynki, lub posiadających 

inny istotny wpływ na budowanie kapitalizacji Spółki. 

Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego 

wzrostu wartości Spółki poprzez:  

a) stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz 

zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki, którego 

beneficjentem będą wszyscy akcjonariusze i pracownicy Spółki; 

b) zwiększenie motywacji kluczowych współpracowników Spółki do działania w interesie Spółki oraz jej 

akcjonariuszy, w tym zachęcenie do długoterminowego związania się ze Spółką, jak również pozyskanie 

przez Spółkę osób o wysokich kwalifikacjach, które będą uczestniczyć w realizacji projektów strategicznych 

Spółki w ramach głównego przedmiotu jej działalności.  

Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 870.000 (słownie: osiemset 

siedemdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych (dalej „Warranty Subskrypcyjne”), z których każdy będzie 

upoważniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego (dalej „Akcje Motywacyjne”). 

Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego może zostać zaoferowane maksymalnie 870.000 (słownie: osiemset 

siedemdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych zamiennych na 870.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt 

tysięcy) akcji. 

W celu realizacji Programu Motywacyjnego, zostanie warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki o kwotę 

nie wyższą niż 87.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż:  
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a) 230.000 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii J”); 

 b) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii K”);  

c) 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii L”). 

W celu realizacji Programu Motywacyjnego zostanie wyemitowanych nie więcej niż:  

a) 230.000 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C („Warranty 

Subskrypcyjne Serii C");  

b) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D („Warranty 

Subskrypcyjne Serii D");  

c) 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E („Warranty 

Subskrypcyjne Serii E”).  

Warranty Subskrypcyjne będą obejmowane przez Osoby Uprawnione na podstawie umów objęcia Warrantów 

Subskrypcyjnych, które jako warunek wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych, będą wymagać kontynuacji 

zatrudnienia w Spółce lub spółce z Grupy Kapitałowej Spółki w ramach stosunku pracy, powołania do organu lub 

innego stosunku prawnego przez okres do chwili wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych oraz ziszczenia 

się ewentualnych dodatkowych warunków, jakie mogą zostać określone przez Zarząd Spółki za zgodą Rady 

Nadzorczej.  

Prawo z Warrantów Subskrypcyjnych, tj. prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych, będzie mogło być wykonane nie 

później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku, w tym:  

1) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii C będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji 

Serii J po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji, nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2022 roku 

i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku;  

2) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii D będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji 

Serii K po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji, nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2023 roku 

i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku;  

3) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii E będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji 

Serii L po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji, nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2024 roku 

i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku. 

Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia Akcji Motywacyjnych jest osiągnięcie wartości 

kursu akcji Spółki rozumianego jako średni kurs akcji Spółki na zamknięcie notowań giełdowych z 2 (słownie: 

dwóch) następujących po sobie dni sesyjnych na rynku NewConnect, działającym w ramach Alternatywnego 

Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „Warunek 

Cenowy”) na poziomie:  

1) 4,00 PLN (słownie: cztery złote 00/100) w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 31 marca 2022 roku 

– w odniesieniu do Akcji Serii J;  

2) 6,00 PLN (słownie: sześć złote 00/100) w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 31 marca 2023 roku 

– w odniesieniu do Akcji Serii K;  

3) 10,00 PLN (słownie: dziesięć złote 00/100) w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 31 marca 2024 

roku – w odniesieniu do Akcji Serii L.  

W ramach Programu Motywacyjnego Akcje Motywacyjne będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 

0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję Motywacyjną. Akcje Motywacyjne nie będą mogły być 

oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.  

Realizacja Programu Motywacyjnego rozpocznie się w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia podjęcia 

uchwały.  

W celu stworzenia warunków dla wdrożenia Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie Spółki podejmie 

niezbędne uchwały o emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału 
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zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz nowych akcji emitowanych 

w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.  

Zarząd zobowiązany jest do ustalenia szczegółowych postanowień Programu Motywacyjnego, podlegającego 

zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki. Zarząd zobowiązany jest do ustalenia treści pozostałych 

dokumentów niezbędnych do wykonania Programu Motywacyjnego. 

Przyjęcie przez Zarząd Emitenta opisanego powyżej programu motywacyjnego ma na celu zminimalizowanie 

rotacji w Spółce, utrzymanie utalentowanych kadr, co w konsekwencji ma zadanie przełożyć się na wzmocnienie 

pozycji rynkowej Emitenta. Silniejsza pozycja rynkowa za zadanie przełożyć się na sukces finansowy Spółki. 

 

Ryzyko związane z trudnościami w pozyskaniu doświadczonych pracowników  

W opinii Zarządu Emitenta polski system edukacji nie przygotowuje w dostatecznym zakresie absolwentów szkół 

wyższych do tworzenia gier czy aplikacji. W efekcie na rynku pracy liczba odpowiednio wykwalifikowanych i 

doświadczonych pracowników jest niewielka zwłaszcza w branży gier VR, która nadal jest branżą stosunkowo 

młodą i rozwijającą się. Istotnym z punktu widzenia Emitenta problemem jest więc znalezienie specjalistów 

odpowiadających jego wymaganiom, szczególnie w perspektywie dynamicznego rozwoju Spółki. Ważnym 

czynnikiem minimalizującym wskazane ryzyko jest fakt, iż osoby obecnie zaangażowane w rozwój studia 

posiadają duże doświadczenie w branży i liczne kontakty, co może przełożyć się pozytywnie na tempo i jakość 

prowadzonych rekrutacji. Ponadto Członek Zarządu ds. Virtual Reality ma doświadczenie w związane z sektorem 

VR. Uczestniczył w produkcji m.in. Danwood Vision VR – aplikacji, która pozwala sprzedawcy i klientowi przenieść 

się do wirtualnego domu oraz Toy Factory– to gra, która przenosi gracza w bajkową przestrzeń, w której gracz 

manipulując klockami układa z nich proste zabawki. Spółka posiada większościowego akcjonariusza, którym jest 

Movie Games S.A. Dzięki obecności w strukturze akcjonariatu podmiotu o określonej pozycji na rynku Spółka 

może liczyć na wsparcie w zakresie nie tylko rekrutacji, ale też dostępności doświadczonych pracowników. 

Obecność Movie Games S.A. w znacznym stopniu minimalizuje wskazane ryzyko.  

 

Ryzyko związane z zespołem współpracowników  

Na dzień sporządzenia Memorandum informacyjnego Emitent nie utrzymuje stałego zespołu pracowniczego. 

Wokół Spółki skupione pozostają kluczowe osoby, które odpowiedzialne są organizację procesu transformacji 

biznesowej. Docelowo Emitent zamierza powiększyć zespół pracowników w odpowiedzi na przyszłe potrzeby 

biznesowe. Na obecnym etapie rozwoju Spółka korzysta z doświadczenia zewnętrznych partnerów, którzy 

angażowani są w produkcję gier. Zarząd Emitenta wskazuje, że pozyskał do współpracy następujących 

specjalistów: 

● Senior developer – posiada 5 lat doświadczenia zawodowego branży gamedev, pełni funkcję Lead 

Developera gry „Night Club Manager:Violet Vibe” 

● Middle developer - posiada 2 lat doświadczenia zawodowego branży gamedev, uczestniczy w pracach 

nad produkcją gry „Night Club Manager:Violet Vibe” 

● Grafik 3D - posiada 4 lata doświadczenia zawodowego branży gamedev, uczestniczy w pracach nad 

produkcją gry „Night Club Manager:Violet Vibe” 

● UI/UX Designer - posiada 5 lat doświadczenia zawodowego branży gamedev, uczestniczy w pracach nad 

produkcją gry „Night Club Manager:Violet Vibe” 

● Senior Project Manager - posiada 8 lat doświadczenia zawodowego branży gamedev, uczestniczy w 

pracach nad produkcją gry „Night Club Manager:Violet Vibe 

 

Utrzymywanie własnego, stałego zespołu wymaga znacznych nakładów, które zostaną pochłonięte przez 

wynagrodzenia. Emitent przyjął kierunek, w ramach którego odciąża swoje finanse kosztami stałymi na rzecz 

kosztów zmiennych. Zespoły deweloperskie wynagradzane są zatem za efekt prac. Emitent nie posiada zawartej 

umowy ze wskazanymi powyżej osobami, a jedynie przyrzeczenie co do nawiązania przyszłej współpracy w 

przypadku rozpoczęcia prac nad projektami. Z uwagi na brak wyłączności współpracy i brak zawartej umowy 
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Spółka identyfikuje również ryzyko związane z możliwością zaangażowania poszczególnych osób w równoległe 

uczestnictwo w kilku projektach, co może mieć istotny wpływ na jakość prac. Emitent wskazuje, że powyższe 

ryzyko minimalizowane jest poprzez zarządzanie kalendarzem prac. Spółka wspólnie z osobami zaangażowanymi 

w realizację produkcji gry dokonuje takiego podziału prac, aby nie został zakłócony przyjęty harmonogram 

wydawniczy oraz inne projekty, w które zaangażowani są zewnętrzni partnerzy.  

 

Ryzyko związane z realizacją zawartych umów ramowych  

Emitent do końca I kw. 2021 roku prowadził działalność gospodarczą w zakresie pełnienia funkcji 

Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect. Spółka specjalizowała się w obsłudze emisji akcji na rynku 

kapitałowym oraz doradztwie strategicznym dla przedsiębiorstw. Wraz z rozpoczęciem II kwartału zainicjowano 

zmianę profilu działalności, która polegała na wygaszaniu pierwotnej aktywności. Spółka podjęła działania 

zmierzające do skoncentrowania swoich sił na budowania pozycji w segmencie gamedev. W tym celu zawarte 

zostały poniższe umowy ramowe oraz list intencyjny:  

● W dniu 4 października 2021 roku w raporcie bieżącym nr 17/2021 Zarząd Spółki poinformował o 

zawarciu umów o ścisłej współpracy z Road Studio S.A. oraz True Games S.A, tj. studiami deweloperskimi 

zajmującymi się tworzeniem autorskich gier wideo. Na podstawie umów Spółka otrzymała prawo 

pierwszego wyboru w procesie tworzenia gier z portfolio Road Studio S.A. i True Games S.A. w 

technologii wirtualnej rzeczywistości; 

● W dniu 21 października 2021 roku w raporcie bieżącym nr 21/2021 Zarząd Spółki poinformował o 

zawarciu umowy o ścisłej współpracy z DRAGO Entertainment S.A. w przedmiocie portowania gier w 

technologii wirtualnej rzeczywistości. Na podstawie Umowy DRAGO Entertainment zlecać będzie Spółce 

tworzenie gier ze swojego portfolio w technologii wirtualnej rzeczywistości; 

● W dniu 5 kwietnia 2022 roku w raporcie bieżącym nr 4/2022 Zarząd Spółki poinformował o zawarciu 

umowy ze Spółką Movie Games Mobile S.A. oraz Spółką Augmented Robotics GmbH. Na podstawie 

zawartej umowy Spółka uzyska dostęp do technologii partnera tj. Augmented Robotics GmbH, dzięki 

czemu zarówno Emitent, jak i Movie Games Mobile S.A. rozpoczną produkcję gier mobilnych przy 

wykorzystaniu augmented reality (ang. rozszerzona rzeczywistość). Augmented Robotics GmbH to start-

up założony przez byłych inżynierów kosmicznych. Obecnie spółka zatrudnia około 15 osób tworząc gry 

łączące interakcje pomiędzy tradycyjnymi zabawkami, a światem rozszerzonej rzeczywistości.  

Należy jednak zaznaczyć, że zawarte porozumienia mają charakter umów ramowych. Określają zatem ogólne 

warunki współpracy. Poszczególne produkcję będące przedmiotem portowania gry w środowisku wirtualnej 

rzeczywistości będą przedmiotem umów wykonawczych. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego 

Emitent nie posiada zawartych umów wykonawczych dotyczących przeniesienia poszczególnych gier do 

środowiska wirtualnej rzeczywistości. Zawarte umowy ramowe przybliżają Emitenta do uzyskania sprawności 

organizacyjnej w segmencie gamedev. Nie zawierają one jednak żadnych informacji w kwestii szacowanych 

przychodów, które uzyska Spółki w wyniku realizacji partnerstwa będącego skutkiem zawartego porozumienia. 

Dopiero zawarte umowy wykonawcze pozwolą na oszacowanie wpływu porozumienia na finanse organizacji. 

Stąd istnieje ryzyko, że w przypadku braku powodzenia emisji akcji Emitent nie będzie dysponował odpowiednimi 

środkami finansowymi niezbędnymi do sfinansowania prac nad przeniesieniem gier partnerów do środowiska 

wirtualnej rzeczywistości. Zarząd Emitenta sygnalizuje jednak, że w przypadku nie objęcia emisji akcji serii M w 

całości przez inwestorów dołoży starań aby pozyskać inne zewnętrzne finansowanie.  

 

Ryzyko związane z podpisaniem listu intencyjnego z Flint Arts sp. z o.o. 

Dnia 2 lutego 2022 roku Spółka podpisała list intencyjny ze spółką Flint Arts sp. z o.o. celem rozpoczęcia 

negocjacji, których efektem będzie podpisanie umowy wydawniczej na grę “Stunty Cars”. „Stunty Cars” to 

produkcja, w której gracz jako dziecko stara się zbudować z zabawek jak najbardziej ekstremalny tor kaskaderski, 

po którym będzie puszczać nakręcany samochodzik. Wysokie noty wystawiane przez publiczność pozwolą 

zdobywać nowe elementy do projektowania jeszcze bardziej zakręconych i złożonych tras. Gra jest już w procesie 
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produkcyjnym prowadzonym przez Flint Arts, a stopień jej zaawansowania to 30% realizacji. W ramach docelowej 

umowy właścicielem IP i producentem gry będzie Flint Arts. Finansowanie realizacji i wydanie gry będzie leżeć po 

stronie Emitenta. W ramach prowadzonych negocjacji strony ustalą również podział wpływów (tzw.„revshare”) 

po osiągnięciu zysku ze sprzedaży wyprodukowanej gry. W ocenie Emitenta powyższa informacja może mieć 

istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki w roku 2023 i latach następnych oraz na jej dalszy rozwój. Zarząd 

Emitenta informację o zawarciu listu intencyjnego przekazał w formie raportu bieżącego nr 1/2022. Zaznaczyć 

należy, że strony podpisanego listu intencyjnego zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji 

o charakterze gospodarczym, biznesowym i technicznym. Informacjami poufnymi objęta została również treść 

listu intencyjnego. Zawarty przez Emitenta list intencyjny stanowi zatem wyraz dobrej woli po stronie zarówno 

Spółki, jak i partnera co do przyszłej, docelowej współpracy. Zauważyć należy jednak, że w komunikacie bieżącym 

wskazano stopień zaawansowania ukończenia gry. Pozostałą część nakładów inwestycyjnych leżeć będzie po 

stronie Emitenta. Spółka szacuje, że produkcja „Stunty Cars” wiązać będzie wiązać się z poniesieniem nakładów 

w wysokości 500.000,00 PLN. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Spółka wykazała pozycję „środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne” w wysokości 30.364,33 PLN, która na dzień 31 marca 2022 roku spadła do 5 040,82 PLN. Na 

co w 100 % składały się „środki pieniężne w kasie i na rachunkach”. Taki stan gotówki w znacznym stopniu 

utrudnia Spółce realizację prac związanych z produkcją gry na podstawie zawartego listu intencyjnego. Dalsza 

współpraca z Flint Arts sp. z o.o. uwarunkowana jest zatem powodzeniem emisji akcji serii M przeprowadzanej 

na podstawie Memorandum Informacyjnego. 

 

Ryzyko związane z niepowodzeniem produkcji własnych gier 

Kierunkowa strategia rozwoju Emitenta oprócz realizacji produkcji na zlecenie, zakłada również tworzenie 

własnych projektów. Od momentu zainicjowania zmian operacyjnych zmierzających do uzyskania pełnej 

zdolności do samodzielnego funkcjonowania w branży gamedev Emitent podjął szereg inicjatyw zbliżających go 

do tego celu. Jednym z kroków zmierzających do wypełnienia założeń strategii rozwoju było zakomunikowanie 

informacji o rozpoczęciu prac nad nową gra. Dnia 13 grudnia 2021 roku Emitent opublikował raport bieżący nr 

22/2021 zawierający informację o rozpoczęciu prac nad grą o roboczym tytule „Fix My Spacecar”. Gra osadzona 

jest w realiach soft science-fiction     . Gracz pomaga w warsztacie, w którym naprawiane są pojazdy kosmiczne. 

Zadaniem gracza jest dokonanie naprawy zgodnie ze scenariuszem, który zależy od klienta. Gra osadzona będzie 

w konwencji VR. Emitent szacuje budżet związany z produkcją gry na około 600.000,00 PLN. Na dzień 

sporządzenia Memorandum Informacyjnego została przygotowana koncepcja gry. Zarząd Emitenta deklaruje, że 

prace koncepcyjne związane będą z poniesieniem kosztów w wysokości około 10.000,00 PLN. Wskazane koszty 

nie zostały jeszcze zafakturowane. W ramach budżetu na promocję gry Emitent planuje przeznaczyć około 

80.000,00 PLN. Wydanie gry ma nastąpić do końca IV kw. 2023 roku. Dokończenie gry w zakładanym przez 

Emitenta terminie wymaga zaangażowania nie tylko zasobów ludzkich ale również kapitału. W przypadku objęcia 

przez inwestorów akcji w ilości innej niż maksymalna wartość Emisji Spółka będzie musiała dokonać rewizji celów, 

co może przełożyć się na brak realizacji prac nad wskazaną grą. Zarząd Emitenta sygnalizuje, że w przypadku 

nieobjęcia emisji akcji serii M w całości przez inwestorów będzie poszukiwał innych źródeł finansowania, które 

pozwolą na realizację zakładanych celów.  

 

Ryzyko związane z pozyskiwaniem nowych tytułów oraz praw do tytułów 

Strategia rozwoju Emitenta zakłada koncentrację Spółki na trzech segmentach biznesowych. Jednym z nich jest 

podejmowanie współpracy z producentami gier, których rozwiązania są już obecne na rynku, w celu przeniesienia 

gier do środowiska wirtualnej rzeczywistości. Przejawem realizacji tejże części strategii jest zawarcie przez Spółkę 

poniższych umów ramowych: 

● Umowa ramowa zawarta dnia 4 października 2021 roku z Road Studio S.A. oraz True Games S.A. – Spółka 

uzyskała wyłączność w zakresie wyboru gier z portfolio obu partnerów w zakresie przeniesienia ich do 

środowiska VR, 
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● Umowa ramowa zawarta dnia 26 października 2021 z DRAGO Entertainment S.A. – Spółka nawiązała 

współpracę w zakresie portowania gier partnera do środowiska VR, 

● Umowa ramowa zawarta dnia 5 kwietnia 2022 roku z Movie Games Mobile S.A. oraz Augmented 

Robotics GmbH – Spółka uzyska dostęp do technologii partnera dzięki czemu zarówno Emitent, jak i 

Movie Games Mobile S.A. rozpoczną produkcję gier mobilnych przy wykorzystaniu augmented reality 

(ang. rozszerzona rzeczywistość). 

Zawarte przez Spółkę partnerstwa w istotny sposób zbliżają Emitenta do rozpoczęcia prac nad produkcjami gier 

w środowisku wirtualnej rzeczywistości. Jednak na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego nie 

zawarto żadnej umowy wykonawczej, która z jednej strony byłaby konsekwencją realizacji podpisanych umów 

ramowych. Z drugiej zaś strony pozwalałaby na zaprezentowanie umiejętności Emitenta w zakresie portowania 

gier do VR. W obliczu braku produkcji w toku należy identyfikować ryzyko związane z trudnościami w zakresie 

pozyskiwania kolejnych zleceń. Brak doświadczenia Spółki może eliminować ją jako podmiot pierwszego wyboru 

odpowiedzialny za implementację gier w środowisko wirtualnej rzeczywistości. Zarząd Spółki sygnalizuje jednak, 

że wskazane ryzyko minimalizowane jest poprzez obecność w akcjonariacie Movie Games S.A., który jest 

znaczącym akcjonariuszem Emitenta. Obecność w akcjonariacie Movie Games S.A. ma spowodować 

wzmocnienie wizerunku Emitenta, jako stabilnego partnera z silnym zapleczem technologicznym, kadrowym oraz 

historią wydawniczą.  

 

Ryzyko związane z naruszeniem własności intelektualnej  

Z uwagi na charakterystykę prowadzonej przez Emitenta działalności (produkcja gier VR na podstawie nabytego 

IP) istnieje ryzyko, że osoby trzecie mogą być w posiadaniu określonych praw własności intelektualnej do 

rozwiązań wykorzystywanych przez Spółkę. Emitent stara się unikać sytuacji, która mogłaby w jakikolwiek sposób 

naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której w 

odniesieniu do gier tworzonych przez Emitenta pojawią się zarzuty dotyczące naruszenia praw własności 

intelektualnej podmiotów trzecich niezależnie od ich zasadności. Istnieje ryzyko, że w sytuacji spornej, która 

zostanie skierowana na drogę sądową, dany sąd wyda wyrok zmuszający Emitenta do zapłaty kar i odszkodowań, 

co doprowadziłoby do pogorszenia wizerunku Emitenta i jego sytuacji finansowej. Na dzień sporządzenia 

Memorandum Informacyjnego Emitent nie jest stroną sporu/sporów dotyczących praw własności intelektualnej.  

 

Ryzyko związane z tworzeniem gier w technologii VR 

Tworzenie gier w technologii VR istotnie różni się od tworzenia gier na PC, czy konsole. Ponadto Emitent nie 

posiada bogatego doświadczenia ze względu na krótką historię funkcjonowania w branży gamedev oraz brak 

sukcesów wydawniczych, które na moment sporządzenia Memorandum Informacyjnego nie wygenerowały 

przychodów pozwalających na pokrycie kosztów ich produkcji. Do produkcji gier w VR potrzebne są 

wyspecjalizowane umiejętności i specjalny sprzęt. Istnieje ryzyko, że z uwagi na wysokie zaawansowanie 

technologiczne gier tworzonych w VR, finalna jakość produktu okaże się niesatysfakcjonująca lub, że pojawią się 

trudności w ukończeniu danego projektu. W takiej sytuacji Emitent może ponosić dodatkowe koszty produkcji, a 

termin premiery danej gry może ulec opóźnieniu. Przełoży się to negatywnie na wyniki finansowe i perspektywy 

rozwoju Spółki. Zarząd Emitenta sygnalizuje, że wskazane ryzyko minimalizowane jest poprzez potencjalne 

zaangażowanie w produkcję gier zewnętrznych partnerów dysponujących odpowiednią wiedzą, doświadczeniem 

oraz zapleczem technicznych. Podejście prezentowane przez Zarząd Spółki z jednej strony ma wyeliminować 

potrzebę ponoszenie istotnych kosztów związanych z produkcją gier. Z drugiej zaś ma za zadanie przyspieszyć 

produkcję gier, a wiec też ich monetyzację.  

 

Ryzyko związane z opóźnieniami w realizacji projektów  

Proces produkcji gier jest zjawiskiem wieloetapowym. Na dzień sporządzenia Memorandum informacyjnego 

Emitent nie posiada zawartych umów wykonawczych dotyczących portingu gier w środowisku wirtualnej 
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rzeczywistości. Jednak w celach emisyjnych akcji serii M, zaprezentowanych w rozdziale V. pkt 13.4 niniejszego 

Memorandum, Spółka wskazała datę planowanej premiery gry „Stunty Cars” szacowaną na II kw. 2023 oraz „Fix 

My Spacecar” na IV kw. 2023 r oraz porting gry z portfolio DRAGO Entertainment S.A. na III kw. 2023 r.  

Poszczególne etapy przygotowania wskazanych produkcji następują kolejno po sobie i są uzależnione od wyników 

bądź całkowitego ukończenia faz poprzednich. Niektóre z etapów zależne są wyłącznie od zespołu projektowego 

(który będzie tworzony w toku prowadzonej przez Emitenta działalności), inne natomiast zależą od 

zaangażowania podmiotów zewnętrznych. Jak podkreśla Zarząd Emitenta ma on ograniczony wpływ na 

terminowość działań podmiotów zewnętrznych, a ponadto nie można wykluczyć nieprzewidzianych trudności, 

które mogą być przyczyną opóźnień wewnętrznych zespołów projektowych, jak i podmiotów zewnętrznych, 

odpowiedzialnych za np. proces certyfikacji (w szczególności dla gier na platformę Oculus Quest). Ryzyko 

opóźnienia jest szczególnie istotne w projektach realizowanych w trybie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, 

gdzie umowy wykonawcze mają określać termin produkcji gier w VR. Opóźnienie w realizacji może skutkować 

koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów produkcji przez Spółkę, jak również kosztów stałych takich jak 

wynagrodzenia dla pracowników. Analogiczna sytuacja dotyczy kosztów wynikających z konieczności naniesienia 

poprawek do produktu. Ponadto opóźnienia w debiucie gry mogą negatywnie wpłynąć na postrzeganie Spółki 

przez konsumentów, co jest w szczególności złe dla młodych przedsiębiorstw nie posiadających silnej marki. 

Może się to negatywnie przełożyć na sytuację finansową Spółki i perspektywy jej rozwoju oraz potencjalne 

zainteresowanie podmiotów zewnętrznych współpracą w zakresie tworzenia gier na platformy wirtualnej 

rzeczywistości. W sytuacji znaczących opóźnień produkcji Zarząd Emitenta może być zmuszony do przełożenia 

terminów premier gier co poskutkuje brakiem wpływów finansowych w określonym terminie i może doprowadzić 

do problemów płynnościowych w Spółce. Emitent stara się minimalizować wskazane ryzyko poprzez współpracę 

a w przyszłości poprzez zatrudnienie kadry specjalistów posiadających doświadczenie i umiejętności tworzenia 

gier VR oraz poprzez realne ustalanie harmonogramu prac z uwzględnieniem posiadanych mocy przerobowych. 

Zaznaczyć należy, że przyjęte przez Emitenta daty premier gier są wymagające. Na dzień sporządzenia 

Memorandum Informacyjnego Spółka nie posiada zawartej umowy wydawniczej gry „Stunty Cars”, jak również 

nie posiada zawartej umowy wykonawczej z DRAGO Entertainment S.A. Brak zawartych umów powoduje, że 

Emitent nie posiada również przyjętego harmonogramu prac nad grami, a jedynie jego koncepcję, której 

wdrożenie zależne jest od zawarcia poszczególnych umów wykonawczych. „Fix My Spacecar” to z kolei produkcja 

własna Spółki, która docelowa ma zostać zrealizowana poprzez własny zespół deweloperski oraz własne zasoby 

kapitałowe, etap produkcji gry znajduje się w fazie koncepcyjnej. Na dzień sporządzenia Memorandum Emitent 

nie dysponuje odpowiednim zabezpieczeniem osobowym i kapitałowym, które pozwoli na zrealizowanie 

zakładanej produkcji. Sukces przyszłych produkcji Spółki uzależniony jest zatem od uplasowania na rynku emisji 

akcji serii M, co pozwoli na pozyskanie kapitału niezbędnego do zrealizowania zakładanych celów. Zarząd 

Emitenta sygnalizuje jednak, że w przypadku niepowodzenia emisji bądź nie objęcia przez inwestorów wszystkich 

akcji oferowanych na podstawie Memorandum podejmie działania zmierzające do pozyskania finansowania z 

innych źródeł. Skutkiem opisanego działania mogą być zmiany w datach potencjalnych premier gier.  

 

Ryzyko związane z rozwijaną działalnością wydawniczą 

Jednym z elementów rozwijanej przez Spółkę działalności jest wydawnictwo gier tworzonych w technologii VR. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Emitent nie posiada portfolio wydawniczego. Istnieje ryzyko, iż 

Spółka nie posiada odpowiedniej wiedzy i zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności wydawniczej. 

Pierwszym tytułem, którego produkcja ma być finansowana przez Emitenta, a następnie wydana i promowana 

jest “Stunty Cars” produkowana przez Flint Arts sp. z o.o. Dnia 2 lutego 2022 roku Spółka podpisała list intencyjny 

ze spółką Flint Arts sp. z o.o. celem rozpoczęcia negocjacji, których efektem będzie podpisanie umowy 

wydawniczej na grę „Stunty Cars”. Gra jest już w procesie produkcyjnym prowadzonym przez potencjalnego 

kontrahenta, a stopień jej zaawansowania to 30% realizacji. W ramach docelowej umowy właścicielem IP i 

producentem gry będzie Flint Arts. Finansowanie realizacji i wydanie gry będzie leżeć po stronie Emitenta. W 

ramach prowadzonych negocjacji strony ustalą również podział wpływów (tzw.„revshare”) po osiągnięciu zysku 
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ze sprzedaży wyprodukowanej gry. Niemniej jednak Emitent nie posiada wypracowanych rozwiązań umownych 

na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, a szczegółowe warunki pierwszej umowy będą negocjowane 

w przyszłości. Istnieje ryzyko, iż Emitent nie posiada wiedzy co do zapisów umownych i warunków jakie powinny 

być uwzględnione w ramach działalności wydawniczej. Czynnikiem redukującym wskazany czynnik ryzyka jest 

fakt, iż istotnym akcjonariuszem Emitenta jest Movie Games S.A. posiadająca wiedzę i doświadczenie biznesowe 

związane z branżą gamedev.  

 

Ryzyko związane z cyklem produkcyjnym 

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent wskazał ramowy cykl produkcji gier opisany w 

punkcie 13.2. rozdziału V. Przyjęte przez Emitenta założenie dotyczą zarówno produkcji własnych, portingu gier 

jak również działalności wydawniczej. Spółka wskazała również planowane daty premier gier, które dotyczą 

zarówno produkcji własnej oraz gier przenoszonych do środowiska wirtualnej rzeczywistości na podstawie 

zewnętrznego IP. Zaznaczyć należy, że każda z produkcji może charakteryzować się innym cyklem produkcyjnym 

niż uprzednio zakładany. Wskazany okres może być zależny od stopnia zaawansowania gry, szczegółowości detali, 

trudności oraz czasu rozgrywki. Istotnym elementem wpływającym na czas produkcji gry jest posiadane IP. Gra 

tworzona na podstawie własności intelektualnej Spółki będzie charakteryzowała się dłuższym czasem produkcji, 

w uwagi na czas potrzebny na tworzenie koncepcji produkcji, niż gra przenoszona do środowiska wirtualnej 

rzeczywistości na podstawie już stworzonej produkcji. Z uwagi na poziom zaawansowania rozmów, których celem 

jest zawarcie umów wykonawczych dotyczących produkcji gier, na dzień sporządzenia Memorandum 

Informacyjnego trudnym elementem jest określenie czy wskazane przez Emitenta terminy zostaną zachowane.  

 

Ryzyko związane z pożyczkami udzielonymi przez Movie Games S.A., Movie Games Mobile S.A i Road Studio 

S.A. 

Zmiana profilu działalności Emitenta związana jest z poniesieniem określonych nakładów inwestycyjnych 

niezbędnych do przeprowadzenia transformacji biznesowej związanej z obecnością Spółki w branży gamedev. 

Jednym ze źródeł finansowania, z których korzysta Emitent są pożyczki udzielane Spółce przez większościowego 

akcjonariusza tj. Movie Games S.A oraz podmioty z grupy kapitałowej głównego akcjonariusza. Emitent zawarł 

umowy pożyczek w poniższych terminach i następujących zasadach: 

 

● Dnia 12 lipca 2021 roku Spółka zawarła umowę pożyczki w kwocie 30.000,00 PLN (trzydzieści tysięcy 

złotych, zero groszy) z Movie Games Mobile S.A. Umowa pożyczki przewidywała jej oprocentowanie w 

wysokości 5% oraz została zawarta na okres 12 miesięcy. Spłata wraz z odsetkami ma nastąpić w 

jednorazowej racie płatnej do 12 lipca 2022 roku; 

● Dnia 14 lipca 2021 roku IPO Doradztwo Kapitałowe S.A zawarł umowę pożyczki w kwocie 30.000,00 PLN 

(trzydzieści tysięcy złotych, zero groszy)z Road Studio S.A. Umowa pożyczki przewidywała jej 

oprocentowanie w wysokości 5% oraz została zawarta na okres 12 miesięcy. Spłata wraz z odsetkami 

ma nastąpić w jednorazowej racie płatnej do 14 lipca 2022 roku; 

● Dnia 17 września 2021 roku Movie Games VR .S.A. zawarł umowę pożyczki w kwocie 70.000,00 PLN 

(siedemdziesiąt tysięcy złotych, zero groszy) z Road Studio S.A. Umowa pożyczki przewidywała jej 

oprocentowanie w wysokości 5% oraz została zawarta na okres 12 miesięcy. Spłata wraz z odsetkami 

ma nastąpić w jednorazowej racie płatnej do 17 września 2022 roku; 

● Dnia 8 listopada 2021 roku Spółka zawarła umowę pożyczki w kwocie 100.000,00 PLN (sto tysięcy 

złotych, zero groszy) z Movie Games S.A. Umowa pożyczki przewidywała jej oprocentowanie w 

wysokości 5% oraz została zawarta na okres 12 miesięcy. Spłata wraz z odsetkami ma nastąpić w 

jednorazowej racie płatnej do 04 listopada 2022 roku. 

Umowy pożyczek zawartych pomiędzy Emitentem, a wskazanymi powyżej pożyczkodawcami zostały zawarte 

poniżej stawek rynkowych, nie są obciążone dodatkowymi zabezpieczeniami zapewniającymi ochronę 

pożyczkodawcy (weksel, przewłaszczenie). Umowy pożyczek zostały zawarte na okres jednego roku, a spłata 
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oparta na jednorazowej przyszłej płatności. NA dzień sporządzenia Memorandum Spółka nie posiada środków na 

spłatę wskazanych zobowiązań. Plan wydawniczy Emitenta nie przewiduje żadnych premier gier w 2022 roku, a 

strony umowy przyjęły możliwość dokonania konwersji zobowiązania na akcje, co przy ograniczonych zasobach 

gotówkowych Spółki (środki pieniężne w kasie – 30.364,33 PLN na koniec 2021 roku oraz 5.040,82 na dzień 31 

marca 2022 r.) wskazuje na możliwość przeprowadzenia kolejnych emisji akcji lub spłatę pożyczek z innych źródeł 

m.in. przychodu ze zbycia udziałów w Capital Market Brand sp. z o.o. (200 tys. PLN). Emitent w celu zmniejszenia 

wpływu ryzyka podejmuje współpracę z uznanymi na rynku partnerami, co ma istotnie przyspieszyć osiągniecie 

przez Spółkę samodzielności finansowej i uniezależnienie jej od finansowania zewnętrznego. 

 

Ryzyko uzależnienia i niepromowania gry przez dystrybutorów  

Na sprzedaż duży wpływ mają wyróżnienia gier na platformach sprzedażowych i promocja produktów przez 

kluczowych dystrybutorów gier – w tym w szczególności na platformie Steam VR, Viveport, czy Oculus Store. 

Ewentualna rezygnacja właścicieli owych platform z dalszej współpracy, lub niekorzystna zmiana jej warunków, 

może mieć znaczący negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Spółki. Jednocześnie Spółka 

ma jedynie niewielki wpływ na przyznawanie przez dystrybutorów wyróżnień poprzez wypełnianie rekomendacji 

odnośnie pożądanych cech produktów oraz poprzez bezpośrednie relacje z przedstawicielami dystrybutorów, 

którzy posiadają ograniczoną możliwość wpływania na procesy decyzyjne w tej kwestii. Istnieje zatem ryzyko 

nieprzyznania takich wyróżnień dla gier Spółki, co może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania określonym 

produktem Spółki wśród konsumentów, a co za tym idzie, na spadek sprzedaży określonego produktu. Ryzyko to 

może być minimalizowane poprzez promocję własną oraz promocje wydawców przy umowach na zlecenie.  

 

Ryzyko pogorszenia się wizerunku Emitenta jako producenta gier  

Na wizerunek Emitenta silny wpływ mają opinie konsumentów (graczy), 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 spowodować utratę zaufania klientów i kontrahentów Emitenta oraz pogorszenie jego 

reputacji. Na pogorszenie wizerunku Emitenta mogą oddziaływać także nieprzewidziane błędy w kodzie danej 

gry, utrudniające lub uniemożliwiające konsumentom korzystanie z niej. Taka sytuacja mogłaby negatywnie 

wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. Movie Games VR S.A. będzie minimalizował wskazane ryzyko poprzez 

prowadzenia prac testowych gry przed jej wydaniem – mające na celu wykrycie oraz usunięcie błędów z kodu. 

Ponadto Emitent zakłada, że będzie prowadził prace nad grami również po ich premierze, w zakresie usuwania 

błędów wykrytych przez pracowników oraz sygnalizowanych przez użytkowników na forach.  
 

Ryzyko związane z produkcją gier zbliżonych do gier konkurencji  

Funkcjonalność niektórych gier Emitenta może wykazywać pewne podobieństwa w stosunku do gier podmiotów 

konkurencyjnych. Taka sytuacja 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. Z drugiej strony, istnieje ryzyko wytwarzania przez konkurencję gier 

podobnych do produktów Movie Games VR S.A. Ryzyko wykorzystywania idei Emitenta przez podmioty 

konkurencyjne związane będzie głównie z jego działalnością na rynkach globalnych. Na rynku krajowym 

obowiązują przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 

24 poz. 83). Przedmiotem prawa autorskiego na gruncie tej ustawy jest utwór, rozumiany jako każdy przejaw 

działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, 

przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Definicja utworu jest więc spełniona w odniesieniu do gier tworzonych przez 

Movie Games VR S.A., w konsekwencji czego Emitent jest podmiotem posiadającym prawa autorskiego do tych 

gier. Na gruncie prawa polskiego przysługiwać mu więc będą środki prawne przewidziane do ochrony praw 

autorskich oraz zapobiegania ich naruszeniom. Istnieje jednak ryzyko, iż analogiczna ochrona nie jest zapewniona 
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twórcom gier w ustawodawstwach innych krajów, w których oferowane są produkty Emitenta. W szczególności, 

twórcy gier mogą nie być uważani w niektórych zagranicznych systemach prawa za podmioty praw autorskich. 

W związku z powyższym, możliwe jest długotrwałe utrzymywanie się stanu naruszeń praw autorskich Emitenta, 

wpływające na jego działalność operacyjną i wyniki finansowe.  

 

Ryzyko związane z nielegalną dystrybucją  

Gry komputerowe należą do produktów, które często są rozpowszechniane nielegalnie, bez zgody producenta 

ani wydawcy, bezpośrednio np. za pośrednictwem Internetu. Takie nielegalne rozpowszechnianie pozbawia 

uprawnionych dystrybutorów przychodów, a co za tym idzie, producenta gry. Gry dystrybuowane za 

pośrednictwem platformy Steam posiadają zabezpieczenia antypirackie zapewniane przez operatora platformy. 

W pozostałym zakresie Spółka nie stosuje jednak dodatkowych zabezpieczeń gier, ponieważ obecnie stosowane 

metody są uciążliwe dla graczy – wymagają m.in. stałego połączenia z Internetem. Gry nieposiadające takich 

zabezpieczeń są lepiej postrzegane przez odbiorców (graczy).  

 

Ryzyko braku półprzewodników potrzebnych do produkcji sprzętu VR.  

Zakłócenia łańcuchów dostaw półprzewodników od początku pandemii były uważane za jedno z największych 

zagrożeń dla rynku elektroniki. Część dostawców nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu, a część z nich 

zdecydowała się na podniesienie cen. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na zakłócenia dostaw 

jest ograniczona wydajność fabryk półprzewodników oraz ogromne koszty inwestycyjne w tym obszarze. Budowa 

nowego zakładu jest niezwykle obciążająca finansowo dla firmy, a przez to również ryzykowna. Zgodnie z 

przewidywaniami firmy Forrester należy spodziewać się, niedoboru półprzewodników, który może potrwać 

nawet do 2023 roku.  

 
2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym Emitent prowadzi działalność 

 

Ryzyko związane z pandemią COVID-19  

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego epidemia Covid-19 nie odgrywa już tak istotnego znaczenia 

w polskiej gospodarce. Dzienna ilość zakażeń systematycznie maleje, wdrażane obostrzenia są sukcesywnie 

wycofywane, a stosunki gospodarcze i społeczne zaczynają wracać do stanu sprzed pandemii, co może przełożyć 

się wzrost zainteresowania aktywnym spędzaniem czasu, wskutek czego nastąpi zmniejszenie zainteresowania 

segmentem gier komputerowych. Nie należy jednak na obecnym etapie bagatelizować zagrożenia uznając je za 

niebyłe. Pandemia covid-19 zaczyna na nowo odradzać się w Chinach. 17 kwietnia 2022 roku nałożono ścisły 

lockdown na całym obszarze Shanghaju, mieście o liczebności 25 mln mieszkańców. Doświadczenia związane z 

pandemia pozwalają na sprawne organizowanie pracy w przypadku kolejnego zaimportowania pandemii do 

Polski. Zarząd Emitenta deklaruje, że w okresie pandemii wypracował narzędzia pozwalające na zarządzanie 

rozproszoną siecią pracowników, delegowanie zadań oraz kontrolę wykonanych prac. Potencjalna kolejna fala 

pandemii oraz obostrzeń, w ocenie Zarządu Spółki, nie wpłynie w sposób negatywny na sposób organizacji pracy. 

Nie mniej jednak może mieć ona istoty wpływ na zdolność uzyskiwania przez Spółkę przychodów. Na dzień 

sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent nie potrafi przewidzieć wpływy nawrotu pandemii covid-19 

na jego przyszłe przychody, z uwagi na jej nieprzewidywalny charakter. 

 

Ryzyko związane z sytuacją geopolityczną na Ukrainie 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw powodują, że w coraz 

większym stopniu podmioty będące aktywnymi uczestnikami życia gospodarczego stają się uzależnione nie tylko 

od czynników gospodarczych, ale również politycznych. Te ostatnie stają się trudne do oceny, a w konsekwencji 

ich implementacja na wskaźniki dotyczące efektywności prowadzenia biznesu staje się ograniczona. Emitenci 

skoncentrowani w regionie CEE (and. Central and Eastern Europe) coraz baczniej przyglądają się zaostrzonej 



Memorandum Movie Games VR S.A. 

 

 26 

 

sytuacji na Ukrainie. Konflikt pomiędzy Rosją, a Ukrainą rozpoczął się w 2014 roku, jest on identyfikowany z 

wybuchem prorosyjskiego separatyzmu na Krymie. Obecnie konflikt przybrał na sile. Jego eskalacja nastąpiła 24 

lutego 2022 roku, wówczas rozpoczęła się zbrojna inwazja wojsk rosyjskich na teren Ukrainy. Na dzień 

sporządzenia Memorandum niemożliwym jest określenie skali rozprzestrzeniania się konfliktu i jego 

konsekwencji dla Świata. Konflikt zbrojny na taką skalę w tej części Europy, jest nowym zjawiskiem nieznanym 

dotąd od zakończenia II wojny światowej. Podejmowane są działania, które mają osłabić pozycję gospodarczą 

oraz militarną Rosji oraz podejmowane są negocjacje przez obie strony konfliktu zmierzające do wypracowania 

porozumienia. Z uwagi jednak na dynamiczną sytuację na rynkach światowych niemożliwe jest dalsze określenie 

rozprzestrzeniania się konfliktu i jego wpływ na światową gospodarkę. Niemniej jednak należy oczekiwać 

podwyższonej zmienności na rynku finansowym związanej z obecną niepewnością. W wyniku zaistniałego 

konfliktu zbrojnego zachwiane zostały wszystkie sektory gospodarki.  

 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce ma wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki. Głównymi 

wskaźnikami makroekonomicznymi kształtującymi sytuację gospodarczą są m.in.: tempo wzrostu PKB, poziom 

stóp procentowych, stopa bezrobocia czy stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. 

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto w 2021 r. wzrósł realnie o 5,7%, wobec spadku o 2,5% w 

analogicznym okresie w 2020 r., a popyt krajowy zwiększył się realnie o 11,2% (gdzie przed rokiem zanotował 

spadek o 3,4%). Wskaźniki makroekonomiczne odnotowały spadki w 2020 r. co było spowodowane panującą na 

świecie epidemią koronawirusa. W IV kwartale 2021 r. PKB wzrósł o 7,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem 

Ożywieniu aktywności gospodarczej sprzyjała akomodacyjna polityka gospodarcza na świecie oraz otwieranie się 

gospodarek, które umożliwiało gospodarstwom domowym realizację odroczonego popytu. Na dzień 

sporządzenia niniejszego Memorandum wstępne szacunki dla dynamiki PKB za cały rok 2021 r. dla 

najważniejszych gospodarek prezentują się następująco: strefa euro (+5,2), Wielka Brytania (+7,5), USA (+5,7), 

Chiny (+8,1). Według wspomnianej wyżej projekcji NBP inflacja cen dóbr konsumpcyjnych na świecie również 

istotnie wzrosła w roku 2021, a jej odczyt według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) 

wyniósł w marcu 2022 roku 11,00%, a ponadto wzrosły główne stopy procentowe NBP (stopa referencyjna na 

dzień 07 kwietnia 2022 roku wyniosła 4,5%, wobec 0,5% na dzień 09 kwietnia 2021 roku). Stan koniunktury 

gospodarczej nie jest zależny od Emitenta, ale istnieje ryzyko, że w przypadku spadku wskaźników 

makroekonomicznych, sytuacja finansowa Spółki może także ulec pogorszeniu. 

 

Ryzyko związane z opodatkowaniem i interpretacją przepisów podatkowych 

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian. 

Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może powodować ryzyko odmiennej ich interpretacji przez 

Spółkę i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, organ skarbowy może nałożyć na Spółkę karę 

finansową, która może mieć istotny, negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Ponadto organy skarbowe mają 

możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe 

odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Emitenta interpretacji przepisów 

podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki. Ryzyko związane z 

opodatkowaniem może wynikać ze zmian w wysokościach stawek podatkowych, istotnych z punktu widzenia 

Emitenta, jednakże prawdopodobieństwo wystąpienia skokowych zmian można ocenić jako niewielkie.  

 

Ryzyko związane z konkurencją na rynku gier  

Konkurencja na rynku gier komputerowych nie ogranicza się do terytorium jednego państwa. Podmioty 

produkujące bądź dystrybuujące gry konkurują ze sobą o klientów z całego świata. Duża część podmiotów 

z branży działa na rynku dłużej oraz dysponuje większym potencjałem produkcyjnym i promocyjnym niż Emitent. 

Na rynku funkcjonuje bardzo duża grupa podmiotów zajmujących się tworzeniem gier, które trafiają do tych 
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samych kanałów dystrybucji, z których korzysta również Spółka. Tak wymagająca konkurencja wymusza pracę 

nad ciągłym podwyższaniem jakości produktów wypuszczanych w przyszłości. Może się to wiązać ze 

zwiększonymi nakładami na działania marketingowe i PR, a także z szukaniem nowych nisz rynkowych i tematów 

gier, które mogłyby zaciekawić szeroką grupę odbiorców. Na rynku ciągle pojawiają się nowe produkty, przez co 

istnieje ryzyko spadku zainteresowania określonymi produktami Spółki na rzecz produktów konkurencji.  

 

Ryzyko związane z postępem technologicznym oraz trendami w branży  

Emitent koncentruje swoją działalność w branży, na którą duży wpływ mają nowe technologie i rozwiązania 

informatyczne. Rynek VR będący rynkiem nowych technologii szybko się rozwija, co powoduje konieczność 

ciągłego monitorowania przez Spółkę debiutujących nowych platform i pojawiających się tendencji, 

a w konsekwencji szybkiego dostosowywania się do wprowadzanych rozwiązań. Istnieje zatem ryzyko 

niedostosowania się Spółki do zmieniających się warunków technologicznych, co może negatywnie wpłynąć na 

działalność operacyjną i wyniki finansowe Spółki.  

 

Ryzyko związane z dalszym rozwojem rynku gier VR  

Rynek gier VR w dalszym ciągu jest we wczesnej fazie rozwoju. Każdy z producentów sprzętu VR proponuje 

własne rozwiązania, a sam rynek charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką nie tylko pod względem liczby graczy, 

ale również wprowadzania nowych funkcjonalności oraz rozwiązań sprzętowych i produktowych. Spółka 

zobligowana jest stale dostosowywać swoje produkty do pojawiających się rozwiązań oraz oczekiwań graczy. Nie 

można wykluczyć ryzyka, że nowe rozwiązania nie zostaną dobrze przyjęte, a koszty poniesione przez Spółkę na 

dostosowanie do niej swoich produktów nie zwrócą się. Istnieje również ryzyko, że Movie Games VR nie będzie 

w stanie wystarczająco szybko zareagować na pojawiające się nowe rozwiązania i oczekiwania graczy, a przez to 

zmniejszeniu ulegnie zainteresowanie jego produktami. To z kolei może mieć istotny negatywny wpływ na 

działalność Emitenta, jego sytuację finansową oraz wyniki. Spółka stara się ograniczyć powyższe ryzyko poprzez 

stosowanie technologii Unreal Engine (silnik gry wyprodukowany przez firmę Epic Games Inc.), którą obsługują 

wszystkie liczące się platformy oraz systemy operacyjne. Silnik jest systematycznie rozwijany przez Spółkę o 

wprowadzanie dodatkowych funkcjonalności, aby dostosować się do nowych trendów w branży gier, w 

szczególności w segmencie technologii wirtualnej rzeczywistości. 

 

Ryzyko związane ze światowymi kampaniami na rzecz zdrowego trybu życia  

Swoistym zagrożeniem prowadzonej przez Emitenta działalności są zakrojone na szeroką skalę kampanie 

promujące zdrowy i aktywny tryb życia zachęcające do minimalizacji czasu poświęconego na rzecz gier 

komputerowych. Nie można wykluczyć, iż w wyniku takich kampanii w świadomości społecznej zakorzeni się 

przeświadczenie o niezdrowym i szkodliwym wpływie gier komputerowych na zdrowie i samopoczucie ludzi, co 

może przełożyć się na mniejsze zapotrzebowanie na produkty Emitenta, w konsekwencji zmniejszając wielkość 

generowanych przychodów ze sprzedaży oraz pogarszając ogólną sytuację majątkową Spółki.  

 

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. Spółka minimalizuje to ryzyko poprzez skuteczną egzekucję strategii marketingowej 

oraz zwiększanie nakładów marketingowych na kanały, które generują najwyższą stopę zwrotu oraz posiadają 

największy potencjał pozyskiwania nowych, aktywnych użytkowników serwisu.  
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Ryzyko związane ze zmianą preferencji ostatecznych odbiorców co do formy rozrywki  

Z uwagi na fakt, iż branża gier jest jednym z segmentów mocno konkurencyjnego rynku rozrywki, istnieje ryzyko, 

iż dotychczasowi odbiorcy gier zmienią swoje preferencje co do sposobu spędzania wolnego czasu na rzecz 

innych form rozrywki. Zmiana preferencji może również dotyczyć platformy bądź rodzajów gier. Nie można 

wykluczać scenariusza, w którym gry przestaną być atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Wystąpienie tego 

zjawiska skutkowałoby zmniejszeniem się liczby graczy, co w konsekwencji miałoby niekorzystne przełożenie na 

działalność Spółki oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. 

 

Ryzyko zróżnicowanego i nieprzewidywalnego popytu na poszczególne produkty Spółki 

Poziom zainteresowania produktami Spółki zależy w dużej mierze od zmiennych preferencji konsumentów, 

bieżących trendów, jakości produktu i skuteczności prowadzonych akcji marketingowych. Ze względu na mocno 

konkurencyjny charakter branży Spółki o uwagę użytkowników zabiegają producenci różnorodnych gier i 

platform. Sam rynek cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Istnieje zatem realne ryzyko wydania przez 

Spółkę produktu, który nie spotka się zainteresowaniem odbiorców, gdyż z różnych względów nie będzie 

odpowiadał ich preferencjom. Przyczyną może być np. tematyka gry nieodpowiadająca obecnym 

zainteresowaniom potencjalnych graczy, zbyt słaba jakość gry bądź niedostosowanie do różnych platform. 

 

Ryzyko związane z dostawcami technologii wykorzystywanych do produkcji gier 

Możliwość wykorzystania danej technologii uwarunkowane jest uzyskaniem stosownej licencji od jej twórców 

(zazwyczaj licencje uzyskuje się na określony produkt lub serię produktów). Oprócz konieczności monitorowania 

zmian na rynku i podążania za najkorzystniejszymi trendami oraz zmieniającym się zapotrzebowaniem w zakresie 

wyboru odpowiednich technologii, występuje ryzyko trudności negocjacyjnych lub problemów technicznych 

związanych z wadami poszczególnych rozwiązań, których nie da się wykryć we wczesnych stadiach produkcji gry. 

 

3. Czynniki ryzyka związane z instrumentami finansowymi i inne czynniki istotne dla oceny Oferty 

Publicznej i związanego z nią ryzyka 

 

Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie lub opóźnieniem w tym 

zakresie  

Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie wszystkich akcji serii M do 

obrotu na rynku NewConnect. 

Wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. odbywa się na wniosek ich emitenta. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu, organizator ASO może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu 

instrumentów finansowych objętych wnioskiem. Zmaterializowanie się wskazanego ryzyka może spowodować 

opóźnienie lub całkowite przerwanie procesu wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu. 

 

Wyrażając sprzeciw wobec wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych 

objętych wnioskiem Emitenta, organizator ASO zobowiązany jest uzasadnić swoją decyzję i niezwłocznie 

przekazać Emitentowi kopię stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem. Emitent, w terminie dziesięciu dni 

roboczych, od daty przekazania kopii uchwały, może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Wniosek ten powinien być niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, 

rozpatrzony przez organizatora ASO po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne 

jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpatrzenia tego wniosku 

rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli organizator Alternatywnego Systemu uzna, że 

wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić 
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zaskarżoną uchwałę, bez zasięgania opinii Rady Giełdy. W związku z powyższym Emitent nie może precyzyjnie 

określić i zagwarantować terminów wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. 

 

Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje 

Inwestowanie na rynku kapitałowym związane jest również z decyzjami dotyczącym wyboru odpowiedniej dla 

inwestora klasy aktywów, nie należy zapominać przy tym, że każdy segment oraz instrument w nim dostępny 

charakteryzował się będzie innym poziomem ryzyka związanym nie tylko z właściwości instrumentu finansowego, 

ale również będzie swego rodzaju katalizatorem odpowiadającym sytuacji podmiotu emitującego dany walor.  

Podmiot rozważający inwestycję w Akcje powinien ustalić, czy inwestycja w Akcje jest dla niego odpowiednią 

inwestycją w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy potencjalny Inwestor powinien:  

 

1. posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Akcji oraz korzyści i 

ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje;  

2. posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie 

oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, inwestycji w Akcje oraz wpływu inwestycji w Akcje na jego 

ogólny portfel inwestycyjny;  

3. posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka 

związanego z inwestowaniem w Akcje;  

4. w pełni rozumieć warunki emisji Akcji oraz posiadać znajomość rynków finansowych;  

5. posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych 

scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które 

mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka.  

 

Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez podmioty, które potencjalnie dokonają inwestycji w 

Akcje, podlega przepisom regulującym dokonywanie takich inwestycji lub regulacjom przyjętym przez właściwe 

organy tych podmiotów. Każda osoba rozważająca inwestycję w Akcje powinna skonsultować się ze swoimi 

doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie:  

 

1. Akcje stanowią dla niej inwestycję dopuszczalną w świetle obowiązujących przepisów prawa;  

2. Akcje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia; oraz  

3. obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Akcji przez taki podmiot.  

 

Instytucje finansowe powinny uzyskać poradę od swojego doradcy prawnego lub sprawdzić stosowne przepisy 

w celu ustalenia, jaka jest właściwa klasyfikacja Akcji z punktu widzenia zarządzania ryzykiem lub podobnych 

zasad. 

 

Ryzyko związane z notowaniami akcji Spółki na NewConnect – kształtowanie się przyszłego kursu akcji i 

płynności obrotu 

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i 

sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji 

Spółki po ich wprowadzeniu do obrotu ani też płynności akcji Spółki. Nie można, wobec tego zapewnić, że 

Inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie. 

Należy też zwrócić uwagę, że przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NewConnect mają być 

wszystkie objęte akcje serii M Spółki.  
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Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego Akcji 

Ceny papierów wartościowych, będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, mogą podlegać 

znaczącym wahaniom. Czynniki wpływające na podejmowanie przez poszczególnych Inwestorów decyzji 

inwestycyjnych nierzadko nie mają związku z działalnością Emitenta i wynikami finansowymi generowanymi 

przez Spółkę, a zależą również między innymi od czynników makroekonomicznych, sytuacji na zagranicznych 

rynkach giełdowych i trudno przewidywalnych zachowań inwestorów.  

Cena rynkowa Akcji Emitenta może również ulec zmianie m.in. w związku z polepszeniem lub pogorszeniem 

wyników działalności Emitenta, ze zbyciem Akcji przez znacznych akcjonariuszy, z wahaniami płynności i oceną 

Inwestorów. Wobec ryzyka dotyczącego kursu i płynności Akcji nie można zapewnić, iż osoba nabywająca Akcje 

Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.  

Ograniczona płynność obrotu akcjami Emitenta może przyczynić się do powstania problemów polegających na 

braku możliwości sprzedaży akcji Emitenta przez Inwestora po oczekiwanej przez niego cenie w ograniczonym 

okresie czasu. 

 

Ryzyko związane z możliwością zaklasyfikowana akcji Emitenta do segmentu NC Alert 

Zgodnie z Uchwałą nr 646/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 23 czerwca 

2016 roku (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConenct oraz zasad i procedury 

kwalifikacji do tych segmentów do segmentu NewConnect Alert kwalifikowane są akcje emitenta, jeżeli zachodzi 

jedna z poniższych przesłanek: 

1) średni kurs akcji emitenta był niższy niż 5 groszy; 

2) wartość księgowa emitenta lub grupy kapitałowej emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym przez niego 

raporcie okresowym lub skonsolidowanym raporcie okresowym ma wartość ujemną; 

3) w kwartale, w którym dokonywana jest kwalifikacja oraz w okresie obejmującym 3 kwartały poprzedzające 

bezpośrednio ten kwartał na emitenta został nałożony więcej niż jeden raz którykolwiek ze wskazanych poniżej 

środków lub też zostały na niego nałożone w tym okresie w sumie dwa lub więcej z tych środków:  

a) obowiązek określony w § 15b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, lub  

b) obowiązek określony w § 17b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, lub 

c) kara upomnienia na podstawie § 17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, lub  

d) kara pieniężna na podstawie § 17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, lub  

e) zawieszenie obrotu akcjami emitenta na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; 

4) akcje emitenta są oznaczone w sposób szczególny na podstawie § 150 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu;  

5) biegły rewident wydał negatywną opinię z badania sprawozdania finansowego emitenta za ostatni rok 

obrotowy lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok 

obrotowy, albo też wydał stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta nie uległa zmianie przed 

dniem kwalifikacji; 

6) obrót akcjami emitenta pozostaje zawieszony co najmniej od początku kwartału, w którym dokonywana jest 

kwalifikacja, na podstawie § 11 ust 1 pkt 2) lub 3) lub § 11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

lub w związku z żądaniem zawieszenia obrotu akcjami emitenta skierowanym do Giełdy przez Komisję Nadzoru 

Finansowego. 

 

Istnieje ryzyko, że Emitent może wypełnić przesłankę kwalifikującą akcje Spółki do segmentu NC alert w zakresie 

wartości księgowej emitenta. Poprzez wartość księgową należy rozumieć różnicę w wartości aktywów i 

zobowiązań przedsiębiorstwa. Wartość ta powinna odpowiadać wartości kapitału własnego. Na dzień 31 grudnia 

2021 wartość kapitału własnego Movie Games VR S.A. wyniosła roku 13,540,40 PLN, a w sprawozdaniu 

finansowym za I kw. 2022 roku wartość kapitałów własnych spadła do 7.338,72 PLN. Z każdym zakończonym 

okresem sprawozdawczym Spółka zmierza do wypełnienia wskazanej przesłanki.  
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W przypadku zakwalifikowania akcji Emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NC Alert, akcje te:  

a) są oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy oraz na stronie www.newconnect.pl,  

b) są notowane w systemie kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do 

wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji. 

W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NC Alert akcje te 

mogą zostać usunięte z portfeli indeksów, w trybie i na zasadach określonych w regulacjach GPW Benchmark S.A. 

 

Ryzyko naruszenia przepisów w związku z Ofertą Publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, 

subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez 

emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na 

zlecenie emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego 

podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa w art. 

16 ust. 2 ust. 2, Ustawy o ofercie Komisja może:  

1. nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej 

przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub  

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

3. opublikować, na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu w 

związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.  

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, 

dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, oferującego lub 

inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub 

oferującego jest niewielka, Komisja może wydać zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu 

zalecenia emitent lub oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży 

albo przerywa jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do 

usunięcia tych naruszeń. 

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować środki 

opisane w powyżej.  

Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej w wyszczególnieniach 1 – 3 powyżej, także w przypadku, 

gdy:  

1. oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie 

tej oferty w znaczący sposób naruszałyby interesy Inwestorów, 

2. istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 

emitenta, 

3. 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  

4. 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, 

a ich stosowanie przez Komisję może być wielkokrotne. 



Memorandum Movie Games VR S.A. 

 

 32 

 

W Rozdziale 7 Ustawy o ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów 

Ustawy o ofercie regulujących zasady przeprowadzenia oferty publicznej. 

 

Ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem reklamy Oferty 

Publicznej  

Zgodnie z art. 15b Ustawy o ofercie w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 

ust. 2–4 Rozporządzenia Prospektowego – dotyczących reklam odnoszących się do oferty publicznej - przez 

emitenta, oferującego, podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o ofercie, lub inne podmioty działające 

w ich imieniu lub na ich zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja 

może: 

1. nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej prowadzenia na okres 

nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, 

lub, 

2. zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w szczególności w 

przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie zostały usunięte w terminie 

określonym w wyszczególnieniu 1 powyżej, lub 

3. opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 11a ust. 2 

Ustawy o ofercie, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, wskazując 

naruszenia praw. 

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w wyszczególnieniu 2 powyżej Komisja może 

wielokrotnie zastosować przewidziane powyżej środki. 

W Rozdziale 7 Ustawy o ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów 

Ustawy regulujących kwestie reklam odnoszących się do oferty publicznej. 

 

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w 

Alternatywnym systemie obrotu 

Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako organizator Alternatywnego Systemu 

Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:  

▪ na wniosek emitenta,  

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

▪ jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi, organizator Alternatywnego Systemu może określić termin, do 

którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta 

lub jeżeli w ocenie organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego 

terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej.  

W przypadkach określonych przepisami prawa organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres wynikający z właściwych przepisów lub określony w decyzji właściwego 

organu.  

Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu 

informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 

obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem 

wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z 

podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie lub instrumencie finansowym z 

naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną 

szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.  
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Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  

● na wniosek emitenta w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z 

ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym 

● na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia 

przez emitenta dodatkowych warunków,  

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

● jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, 

● wskutek otwarcia likwidacji emitenta,  

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

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić 

odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem 

przekształcenia.  

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO organizator 

Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z alternatywnego systemu 

obrotu:  

● w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności: 

- w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie 

akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, 

- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości emitenta lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie 

upadłości emitenta ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie 

na zaspokojenie kosztów postępowania 

● jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

● w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, 

organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.  

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu 

informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 

obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem 

wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z 

podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z 

naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować 

poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 

Zgodnie z § 17b Regulaminu ASO:  

● W przypadku gdy w ocenie organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego 

współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem 

uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, organizator Alternatywnego 

Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 

3) i 4). Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez 

organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co 

najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia. 

● W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem 

okresu wskazanego w decyzji organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na podstawie § 17b 

ust. 1, emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w 

terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa 

powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji organizatora Alternatywnego 

Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym 
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emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia 

zobowiązany był na podstawie decyzji organizatora Alternatywnego Systemu. 

● W przypadku nie zawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia 

w życie w terminie, o którym mowa w § 17b ust. 1, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia 

rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w § 17b ust. 2, organizator 

Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli 

przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie 

odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, organizator Alternatywnego Systemu może 

wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 

12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio. 

Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego 

systemu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do 

obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest 

dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania 

alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie 

obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od Giełdy zawieszenia obrotu tymi 

instrumentami finansowymi.  

Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu 

obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu.  

Zgodnie z art. 78 ust. 3b Ustawy o obrocie Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, w przypadku, gdy po jej 

wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego 

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

naruszenia interesów inwestorów.  

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego Giełda jako organizator 

alternatywnego systemu, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego instrumenty 

finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu 

alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie 

obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

 

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary 

upomnienia lub kary pieniężnej  

Zgodnie § 17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub 

przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki określone w „Rozdziale V Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym 

systemie” Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności obowiązki określone w § 15a i15b lub 

w § 17-17b, organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia 

lub uchybienia: 

● upomnieć emitenta,  

● nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.  

Zgodnie § 17c ust 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizator Alternatywnego Systemu, 

podejmując decyzję o upomnieniu lub nałożeniu kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na 

zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom 

w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub 

informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zgodnie § 17c ust. 3 



Memorandum Movie Games VR S.A. 

 

 35 

 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary 

lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie 

obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie 

wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2, organizator Alternatywnego Systemu 

może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 

17c ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł. Stosownie do § 17c ust 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu w przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie § 17c ust. 3, postanowienia § 17c ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

 

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar administracyjnych za 

niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

W określonych sytuacjach na Emitenta mogą zostać nałożone sankcje administracyjne. W szczególności Emitent 

jest potencjalnie narażony na poniższe sankcje.  

Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent , a w przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2 

Ustawy o ofercie - inny niż emitent podmiot składający wniosek o ich dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym - ma obowiązek w ciągu 14 dni, licząc od dnia przydziału papierów wartościowych będących 

przedmiotem oferty publicznej lub od dnia dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, dokonać wpisu do ewidencji akcji 

prowadzonej przez KNF, związanego z zaistnieniem tych okoliczności. Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie, 

jeśli emitent lub oferujący nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 4 Ustawy o ofercie lub dopełni go 

nienależycie, może podlegać karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do wysokości 100.000 zł (sto tysięcy 

złotych), nakładanej przez KNF.  

Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w Rozporządzeniu 

MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami i nadużyciami na rynku, 

podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze, 

listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób prawnych, państwa członkowskie 

zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej 

następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych: 

● w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych 

rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania 

zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest 

euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,  

● w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych 

rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ 

zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty 

w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r., oraz 

● w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie 

członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 

2 lipca 2014 r.  

W dniu 6 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której przepisy prawa polskiego zostały dostosowane 

do przepisów Rozporządzenia MAR.  

Stosownie do art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent lub oferujący nie dopełnia obowiązków 

wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, 

KNF może: - wydać decyzję o wykluczeniu, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w 

przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – 

decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo - nałożyć, biorąc pod uwagę 
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w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara, karę pieniężną do wysokości 

1.000.000 zł, albo - zastosować obie sankcje łącznie.  

Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o 

których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów 

wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 

zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego wskazanego w ostatnim zbadanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeśli przekracza ona 5.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje 

łącznie.  

Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o 

których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów 

wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są 

wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów 

wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty 

stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje 

łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta 

w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym 

przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 

straty.  

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie Komisja 

może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać go 

do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. 

Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w art. 96 ust. 1i Ustawy 

o ofercie.  

Zgodnie z art. 100 ust. 1 Ustawy o ofercie kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie, 

Memorandum informacyjnym lub dokumentach, o których mowa w art. 37a ust. 1, art. 38, art. 38a lub art. 39 

ust. 1, albo za inne informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem papierów wartościowych lub 

innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, lub ubieganiem się o dopuszczenie 

papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, albo za 

informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia 596/2014 lub art. 56 ust. 1, podaje 

nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega 

grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. 

Stosownie do art. 100 ust. 1a Ustawy o ofercie tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za 

informacje udostępniane do publicznej wiadomości w formie suplementu do prospektu, Memorandum 

informacyjnego lub innych dokumentów, o których mowa art. 38 lub art. 39 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane 

lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji. Stosownie do art. 100 ust. 2 Ustawy 

o ofercie tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w art. 100 ust. 1 Ustawy o ofercie, 

działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej. 

Stosownie do art. 174 Ustawy o obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 

Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na 

rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. W 

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

tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 

trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  

Zgodnie z art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki 

zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem przepisów 

prawa, Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł.  
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Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną do 

wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego 

w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 145 600 zł. W 

przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku 

naruszeń, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF może 

nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  

Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki wynikające z art. 5 tej ustawy, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.  

Zgodnie z art. 176c Ustawy o obrocie, w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR m.in. w zakresie 

wskazanym w art. 176 Ustawy o obrocie, KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, 

zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie 

działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez 

względu na zastosowanie innych sankcji.  

W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet 

uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe 

Emitenta. 

 

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do 

wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie 

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym 

systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie 

zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w 

arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków 

animowania.  

Zgodnie z § 9 ust. 5 organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów 

finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa § 9 w ust. 

3 wskazanym powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na 

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

organizatora Alternatywnego Systemu.  

W przypadku, wskazanym powyżej, organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia 

warunku, o którym mowa w § 9 ust. 3, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla 

poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.  

Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku (i) rozwiązania lub 

wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku oraz (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku 

w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań 

jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu (i) 

rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy z Animatorem Rynku, (ii) zawieszenia prawa do wykonywania 

zadań Animatora Rynku - o ile organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi 

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

jednolitego.  

Zgodnie z § 20 Regulaminu ASO Animator Rynku na podstawie umowy zawartej z organizatorem Alternatywnego 

Systemu zobowiązany jest do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności instrumentów finansowych 

na własny rachunek w alternatywnym systemie obrotu w celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami 

finansowymi danego emitenta, na zasadach określonych przez organizatora Alternatywnego Systemu. 

Organizator ASO może zawiesić prawo wykonywania przez dany podmiot zadań Animatora Rynku, o ile nie 

wykonuje on ich zgodnie z przepisami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu lub umową, o której 

mowa powyżej.  
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Zgodnie z §9 ust. 10 Regulaminu ASO akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w 

systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia 

obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji – o ile 

Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu 

w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 

Zgodnie z §9 ust. 11 Regulaminu ASO akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, 

notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości 

uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu - o ile Organizator 

Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub 

jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 

Jak wskazuje § 9 ust. 9 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, w przypadku zawarcia nowej umowy z 

Animatorem Rynku, organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów 

finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym 

określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem 

Rynku.  
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III. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum 

 

1. Emitent 

 

Firma: Movie Games VR S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Skrót giełdowy: MVR 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Krucza 16/22, 00-526 

Adres poczty elektronicznej: kontakt@vrmoviegames.pl 

Adres strony internetowej: www.vrmoviegames.pl 

NIP: 5213339423 

REGON: 140116441 

KRS: 0000351323 
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2. Dom Maklerski INC S.A. (Firma Inwestycyjna) 

 

Firma: Dom Maklerski INC S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 6, 61-131 Poznań 

Telefon: +48 (61) 297-79-27 

Faks: +48 (61) 297-79-27 

Adres poczty elektronicznej: biuro@dminc.pl 

Adres strony internetowej: www.dminc.pl 

NIP: 7010277149 

REGON: 142721519 

KRS: 0000371004 

 

Dom Maklerski INC S.A. odpowiedzialny jest za informacje zawarte w Rozdziale IV pkt 11 Memorandum 

Informacyjnego. 

 

W imieniu Firmy Inwestycyjnej działają: 

 

Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu 

Piotr Zygmanowski – Wiceprezes Zarządu 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Domu Maklerskiego INC S.A. 

  

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą informacje zawarte w częściach Memorandum, za które 

jesteśmy odpowiedzialni, są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich 

znaczenie, w szczególności są prawdziwe, rzetelne i kompletne. 
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IV. Dane o emisji 

 

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości sprzedawanych papierów 

wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do 

przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

 

Przedmiotem Oferty Publicznej są Akcje Serii M - akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 

zł każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jeden) i nie większej niż 6 335 580 (sześć milionów trzysta trzydzieści pięć 

tysięcy pięćset osiemdziesiąt) o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 PLN (dziesięć groszy) i nie 

większej niż 633 558,00 PLN (sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych). 

 

Cena emisyjna Akcji serii M wynosi 0,24 PLN. 

 

Uprzywilejowanie akcji Emitenta 

 

Akcje Emitenta serii M nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH. 

W Spółce obecnie nie istnieją żadne akcje uprzywilejowane. 

 

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy 

 

Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, 

o których mowa w art. 354 Kodeks spółek handlowych. 

 

Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta 

 

Statut Emitenta nie zawiera żadnych ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji. 

 

Umowne ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta 

 

Emitent nie posiada informacji o umownych ograniczeniach, które dotyczyłyby przenoszenia praw z akcji Spółki. 

 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

 

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

 

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

głosów w spółce publicznej, 

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

głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 

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

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

1% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, 

− kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 

5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu 

obrotu, 
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jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz emitenta, nie później niż w 

terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy 

zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub 

zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 

6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o: 

 

a) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; 

b) 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; 

c) 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; 

d) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 

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

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

mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 

Ustawy o ofercie publicznej, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub 

nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi 

lub może nastąpić nabycie akcji; 

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

których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 

69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz 

dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych; 

g) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie z art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o ofercie 

publicznej i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 

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

 

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

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

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

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub 

przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

 

1. zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

2. pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są 

związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy 

podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar 

wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego 

ustanowiono zabezpieczenie. 

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

określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które: 

 

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

akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub 
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2. odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne 

do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy instrumenty te są 

wykonywane przez rozliczenie pieniężne. 

 

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

głosów posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia 

uprawniony lub zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych. 

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

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

związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do 

których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta 

danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa się zgodnie z rozporządzeniem 

delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów technicznych 

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

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

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

aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.)). 

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

uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z art. 69b. ust. 

1 Ustawy o ofercie publicznej, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego 

emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69 Ustawy o 

ofercie publicznej. 

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

 

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

nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki 

publicznej; 

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

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

przez: 

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

− inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 

ten sam podmiot; 

3. alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego 

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

łącznie przez: 

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

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

− inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot; 

4. 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 
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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; 

5. 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; 

6. łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania 

przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub 

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

podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

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

w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach, 

8. pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów 

wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 

 

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

spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w pkt 6 oraz 7, a także w związku ze 

zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów. 

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

przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

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

przez: 

 

− małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 

również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

− osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

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

 

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

się: 

 

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

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

do wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt 5, 

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

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa, 

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

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

których pełnomocnik ma umocowanie. 

 

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

papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać 

według własnego uznania. 

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

publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie 
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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. Akcjonariusz nie 

może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby 

głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1, a także 

gdy nabycie akcji spółki publicznej nastąpiło na skutek wezwania po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79. 

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

uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem 

przepisów innych ustaw. 

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

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

umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o 

niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871). 

 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 

w sprawie nadużyć na rynku 

 

Od dnia 3 lipca 2016 r. obrót akcjami Emitenta jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). 

Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii 

Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu 

do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR 

zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność 

stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na 

ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. 

Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do: 

 

1. instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym; 

2. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu 

(„MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie 

do obrotu na MTF; 

3. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu 

(„OTF”); 

4. instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą od ceny 

lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym 

m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe. 

 

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie: 

 

1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych; 

2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub 

3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych; 

4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku. 

 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji: 
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1. określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, 

dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej 

liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 

prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych 

pochodnych instrumentów finansowych; 

2. w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, określone w sposób precyzyjny informacje, 

które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio jednego lub 

większej liczby takich instrumentów pochodnych lub dotyczące bezpośrednio powiązanych kontraktów 

towarowych na rynku kasowym, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 

prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny takich instrumentów pochodnych lub powiązanych 

kontraktów towarowych na rynku kasowym, oraz gdy można zasadnie oczekiwać, że dane informacje 

zostaną ujawnione lub ich ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi lub 

wykonawczymi na szczeblu unijnym lub krajowym, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem, na 

odpowiednich rynkach towarowych instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych; 

3. w odniesieniu do uprawnień do emisji lub opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcjach, 

określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, 

dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby takich instrumentów, a które w 

przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny 

tych instrumentów lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych; w odniesieniu do 

uprawnień do emisji lub opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcjach, określone w sposób 

precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub 

pośrednio, jednego lub większej liczby takich instrumentów, a które w przypadku podania ich do 

wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów lub na 

ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych; 

4. w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, w 

odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, określone w sposób precyzyjny informacje, 

które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio jednego lub 

większej liczby takich instrumentów pochodnych lub dotyczące bezpośrednio powiązanych kontraktów 

towarowych na rynku kasowym, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 

prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny takich instrumentów pochodnych lub powiązanych 

kontraktów towarowych na rynku kasowym, oraz gdy można zasadnie oczekiwać, że dane informacje 

zostaną ujawnione lub ich ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi lub 

wykonawczymi na szczeblu unijnym lub krajowym, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem, na 

odpowiednich rynkach towarowych instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych; oznacza to także 

informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów 

finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub 

pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów 

finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie 

znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych 

na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych. 

 

Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które 

istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie 

oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można 

było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny 

instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku 

rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub 

szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub 
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to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem 

tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.  

Nadto etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia 

kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej. 

Jednocześnie art. 7 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości 

publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów 

pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, których racjonalny 

inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji 

inwestycyjnych. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana 

osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na 

własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których 

informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego 

instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku, gdy zlecenie złożono przed wejściem 

danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej. 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje 

poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba 

znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz: 

 

1. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty 

finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub 

2. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie 

dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego 

anulowania lub zmiany. 

 

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

jeżeli osoba stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na 

informacjach poufnych. 

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z 

racji: 

▪ bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, lub uczestnika 

rynku uprawnień do emisji; 

▪ posiadania udziałów w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji; 

▪ posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków, 

▪ zaangażowania w działalność przestępczą, 

▪ oraz do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż 

wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne.  

W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również 

do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia,  anulowania lub 

zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej. 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji 

poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 

informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna: 

1. ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne 

skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub zbyciu 

instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, która 

mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz 
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2. nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na 

osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których dotyczą 

dane informacje. 

 

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji 

poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 

informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba: 

 

1. jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem rynku 

lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów 

finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie 

sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub 

2. jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów 

finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób 

uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub 

obowiązków tej osoby. 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji 

poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 

informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia 

lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało 

się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz: 

1. zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez 

zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub 

2. transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które 

powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych. 

 

Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi 

informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje 

poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te informacje 

wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem że w momencie 

zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje poufne zostały 

już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. Akapit ten nie ma 

jednak zastosowania do zwiększania posiadania 

Sam fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów 

finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania 

informacji poufnych. 

Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych 

określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że powody 

składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione. 

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy 

osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem 

przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, 

zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej w sytuacjach i 

okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. 

Dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza 

bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca 

rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. 
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Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania: 

1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które: 

a. wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, 

lub co do ich ceny; lub 

b. utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na 

nienaturalnym lub sztucznym poziomie; 

chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne 

zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są 

zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR; 

2. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące 

wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi 

lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu; 

3. rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, 

informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument 

finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny 

jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym 

rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub 

powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd; 

4. przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca informacje 

wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd. 

 

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania: 

1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w 

zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, 

bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może 

stwarzać nieuczciwe warunki transakcji; 

2. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje 

albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do 

wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia; 

3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych 

metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu 

wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa powyżej poprzez: 

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

prawdopodobieństwo ich spowodowania; 

b. utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub 

prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, 

które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub 

c. tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd 

sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności 

poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu; 

4. wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych 

do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat jego emitenta) po 

uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze skutków 

opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego podania do publicznej 

wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny. 
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Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie 

fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu oraz niewyczerpujący wykaz okoliczności 

wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. 

Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie 

zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o 

prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej 

informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej 

wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej 

pięciu lat. 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej 

informacji poufnych, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki: 

 

1. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub 

uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji; 

2. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej; 

3. emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji. 

 

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest 

zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność 

opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem 

spełnienia powyższych warunków. 

Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, emitent 

niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej. 

Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą w 

art. 3 ust. 1 ppkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą w art. 

3 ust. 1 ppkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich własny 

rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych 

bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i 

nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej kolejnej 

transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w 

wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. 

Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek 

powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR. 

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może 

dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, 

dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z 

nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego 

raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do 

wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie 

transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego stosując przepisy 

określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR. 

 

Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów 

W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar 

koncentracji, w przypadku, gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 

w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR, (1.000.000.000 
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euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod 

uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych 

przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący 

w koncentracji. Stosownie do art. 5 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wartość euro podlega 

przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim 

dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. 

 

Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: 

1. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 

2. przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub 

części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo 

częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 

3. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 

4. nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

 

Ponadto, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę 

dominującego (art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów): 

1. 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 Rzeczypospolitej Polskiej 

w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro, 

2. 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 Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch 

lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro, 

3. 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 Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 

równowartości 10 000 000 euro, 

4. 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: 

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

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

jego majątku lub tych akcji albo udziałów, 

5. 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, 

6. następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 

przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 

przedsiębiorcy przejmowanego, 
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7. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

1. wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów, 

2. przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów, 

3. wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w przypadku, 

o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

4. przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 13 

ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów W przypadku, gdy koncentracji dokonuje 

przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru 

tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 

 

W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach 

koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie jednego miesiąca od dnia jego wszczęcia. 

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w 

jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są 

obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów). 

Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku 

nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać 

przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków 

lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

1. zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 

2. wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie 

określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub 

kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

3. udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. 

Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania 

koncentracja nie została dokonana. 

 

Zgodnie art. 21 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów może uchylić wydane decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są 

odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych 

w decyzji warunków. Jednak, jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie 

jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji (która 

nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji), określając termin jej wykonania na 

warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

1. podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 
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2. zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

3. zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. 

W myśl art. 99 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do podziału spółki stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje 

organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto 

wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia 

stanu poprzedniego. 

 

Na podstawie 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, między innymi, jeżeli 

przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. 

Na podstawie 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 euro, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym 

mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał 

nieprawdziwe dane. 

Na podstawie art. 107 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 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych na podstawie art. 19 

ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

 

Na podstawie 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 lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do 

pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo 

nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 

Stosownie do art. 111 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okoliczności naruszenia 

przepisów ustawy oraz uprzednie naruszenie przepisów ustawy, a także, w przypadku kary pieniężnej, o której 

mowa w art. 106 ust. 1 i w art. 108 ust. 1 pkt 2 – okres, stopień oraz skutki rynkowe naruszenia przepisów ustawy. 

 

Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków 

wynikających także z przepisów Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji. Rozporządzenie to reguluje tzw. 

koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które 

przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje 

jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w 

przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji 

Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

1. zawarciu odpowiedniej umowy, 

2. ogłoszeniu publicznej oferty lub 

3. nabyciu kontrolnego pakietu akcji. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa 

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. 
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Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar  

wspólnotowy w przypadku, gdy: 

1. łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld euro,  

2. łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 

przedsiębiorstw, wynosi więcej, niż 250 mln euro, chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw 

uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym 

samym państwie członkowskim.  

Zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji koncentracja przedsiębiorstw, która nie osiąga 

progów ustanowionych w ust. 2 posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

1. łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2,5 mld euro,  

2. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro,  

3. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, gdzie łączny obrót wszystkich zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro, łączny obrót każdego z co najmniej dwóch 

zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi, co najmniej 25 mln euro, oraz 

4. łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej, niż 100 mln euro, chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw 

uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym 

samym państwie członkowskim. 

Na podstawie art. 3 ust. 5 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji uznaje się, że koncentracja nie występuje w 

przypadku, gdy:  

1. instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna 

działalność obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub 

na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich 

odsprzedaży, pod warunkiem że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów 

wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że 

wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa lub 

jego aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem że wszelkie takie zbycie 

następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia; okres ten może być przedłużony przez Komisję 

Europejską działającą na wniosek, w przypadku gdy takie instytucje lub firmy udowodnią, że zbycie nie 

było w zasadzie możliwe w ciągu tego okresu,  

2. kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem państwa 

członkowskiego dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania 

układowego lub analogicznych postępowań, 

3. działania określone w ust. 1 lit. b) Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji przeprowadzane są przez 

holdingi finansowe, określone w art. 5 ust. 3 czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 

r. ustanowionej w oparciu o art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych 

niektórych rodzajów spółek (Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11. Dyrektywa zmieniona ostatnio dyrektywą 

2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 178 z 17.7.2003, str. 16), jednakże pod 

warunkiem że prawa głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane są, w szczególności w stosunku do 

mianowania członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w których mają one 

udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio lub 

pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw. 
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2. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej 

wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z 

wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie 

 

Akcje Serii M będą opłacane wyłącznie w formie pieniężnej. 

 

Emitent z emisji od 1(jeden) do 6 335 580 (sześć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) 

akcji serii M oferowanych w ramach prawa poboru po cenie emisyjnej 0,24 PLN planuje pozyskać od 0,24 PLN do 

1 520 539,20 PLN. 

 

W poniższej tabeli przedstawione zostały cele emisyjne akcji serii M.  

Cel emisyjny 
Środki z emisji akcji 

serii M 
Środki własne Wartość łączna 

Planowany termin 
realizacji 

Finansowanie produkcji i wydanie 
“Stunty Cars”  

500 000,00 PLN  
 

500 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  

1) Przygotowanie zarysu gry  10 000,00 PLN*   10 000,00 PLN  I kw. 2022 r.  

2) Przygotowanie GDD  20 000,00 PLN   20 000,00 PLN  III kw. 2022 r.  

3) Zaplanowanie prac i kamieni 
milowych  

10 000,00 PLN  
 

10 000,00 PLN  III kw. 2022 r.  

4) Rozwój projektu na podstawie 
ustalonych kamieni milowych  

380 000,00 PLN  
 

380 000,00 PLN  II kw. 2023 r.  

5) Prace marketingowe budujące 
świadomość o grze w grupie 
docelowej  

55 000,00 PLN  
 

55 000,00 PLN  II kw. 2023 r.  

6) Finał kampanii marketingowej 
dla gotowego produktu  

25 000,00 PLN  
 

25 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  

Produkcja portu dla DRAGO 
Entertainment  

700 000,00 PLN  
 

700 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  

1)  Przygotowanie designu konwersji 
mechanik pod platformę VR  

20 000,00 PLN  
 

20 000,00 PLN  III kw. 2022 r.  

2) Zaplanowanie prac i kamieni 
milowych  

12 000,00 PLN  
 

12 000,00 PLN  III kw. 2022 r.  

3) Rozwój projektu na podstawie 
ustalonych kamieni milowych  

588 000,00 PLN  
 

588 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  

4) Prace marketingowe budujące 
świadomość o grze w grupie 
docelowej + cross promocja z 
istniejącymi tytułami  

55 000,00 PLN  

 

55 000,00 PLN  II kw. 2023 r.  

5) Finał kampanii marketingowej 
dla gotowego produktu  

25 000,00 PLN  
 

25 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  

Produkcja “Fix My Spacecar”  300 000,00 PLN  300 000,00 PLN 600 000,00 PLN  IV kw. 2023 r.  

1)   Przygotowanie zarysu gry  12 500,00 PLN   12 500,00 PLN  I kw. 2022 r.  

2)   Przygotowanie GDD  25 000,00 PLN   25 000,00 PLN  IV kw. 2022 r.  

3)   Zaplanowanie prac i kamieni 
milowych  

12 500,00 PLN  
 

12 500,00 PLN  IV kw. 2022 r.  

4)   Rozwój projektu na podstawie 
ustalonych kamieni milowych  

250 000,00 PLN  
220 000,00 PLN 

470 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  

5)   Prace marketingowe budujące 
świadomość o grze w grupie 
docelowej  

0,00 PLN  55 000,00 PLN  55 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  

6)   Finał kampanii marketingowej dla 
gotowego produktu  

0,00 PLN  25 000,00 PLN  25 000,00 PLN  IV kw. 2023 r.  

Razem  1 500 000,00 PLN  300.000,00 PLN 1 800 000,00 PLN    

Źródło: Emitent  

*koszty, które nie zostały zafakturowane na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu 
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Cele emisyjne wykazane w powyższej tabeli zostały uszeregowane według nadanych im przez Emitenta 

priorytetów, oznacza to, że poszczególne cele zostaną zrealizowane pod warunkiem pozyskania odpowiedniej 

kwoty finansowania z emisji akcji serii M. 

 

Zaznaczyć należy, że wskazane przez Emitenta cele emisyjne przekraczają kwotę, którą Spółka zamierza pozyskać 

z planowanej emisji. Zarząd Movie Games VR S.A. wskazuje jednak, że wraz z końcem I kw. 2022 roku pozyskał 

klienta, dla którego będzie świadczył usługi doradcze z zakresu tworzenia, edycji oraz zabezpieczania stron 

internetowych. Osiągnięte w I kw. 2022 roku przychody z działalności doradczej wyniosły 100.000,00 PLN. Zarząd 

Emitenta wskazuje, że było to zdarzenie jednorazowe, a Spółka zamierza skupić się na działalności podstawowej 

jaką jest tworzenie i wydawnictwo gier. Brakująca kwota wymagana do sfinansowania obranych celi 

inwestycyjnych zostanie uzupełniona poprzez pozyskanie pożyczek od głównego akcjonariusza tj. Movie Games 

S.A. bądź też z wpływów pochodzących z premiery pierwszej produkcji. 

 

Zarząd Emitenta zaznacza, że wyżej opisane cele emisyjne mogą ulec zmianie w zakresie kwot i terminów ich 

realizacji, w przypadku, jeżeli Emitent uzna, że realizacja innych celów przyczyni się w lepszy sposób do rozwoju 

Spółki.  

W sytuacji zidentyfikowania celu, który w opinii Zarządu lepiej przyczyni się do wzrostu Spółki, Zarząd może 

podjąć decyzje o przekazaniu pozyskanych środków na inny cel. W takiej sytuacji Zarząd przedstawi alternatywny 

cel wpisujący się w założoną strategię rozwoju. 

 

3. Łączne i w podziale na tytuły określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów 

emisji 

 

Łączne koszty Oferty Publicznej i podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii O jakie 

poniesie Emitent szacowane są na maksymalnie 153 tys. PLN netto. W szczególności są to koszty, które będą 

ponoszone tytułem: 

− przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz sporządzenie memorandum informacyjnego, z 

uwzględnieniem kosztów doradztwa: do 115 tys. PLN, w zależności od kwoty i trybu pozyskanych 

środków, 

− opłaty notarialne oraz opłaty KDPW za obsługę NWZA: 30 tys. PLN 

− wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy 

− promocji oferty: 8 tys. PLN  

− Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu 

kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością 

nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 

 

 

4. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych 

 

Akcje serii M zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu nr 1 Spółki Movie Games VR Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie z dnia 11 maja 2022 roku, w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

akcji serii M w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), 

ustalenia dnia 25 maja 2022 roku jako dzień prawa poboru akcji serii M, wprowadzenia akcji do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod 

nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Akt notarialny sporządził notariusz Arkadiusz Zarzycki w 

kancelarii Notarialnej Arkadiusz Zarzycki w Warszawie przy ulicy Pięknej 15/34, 00-549 Warszawa. Akt notarialny 

został ujawniony pod numerem Repertorium A nr 3948/2022 
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Dnia 13 maja 2022 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie: przyjęcia harmonogramu emisji akcji serii M 

w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy). Uchwała 

weszła w życie z chwilą jej podjęcia.  
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5. Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa 

 

Akcjonariuszowi przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji proporcjonalnie do posiadanych 

przez siebie akcji zgodnie z art. 433 §1 k.s.h. (prawo poboru). Prawo poboru Akcji Serii M nie zostało wyłączone.  

Zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 11 maja 2022 r. Akcje Serii M są oferowane akcjonariuszom, 

którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta), zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. Pozostałe akcje, nieobjęte 

w trybie art. 436 §1 - 3 k.s.h. Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena 

emisyjna. 

Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii M (dzień prawa 

poboru) ustalono na dzień 25 maja 2022 roku. 

 

6. Oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, 

w jakiej wypłacana będzie dywidenda 

 

Akcje serii M uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: 

a) Akcje serii M zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy 

ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy 

od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w 

którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, 

b) Akcje serii M zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu 

dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie 
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począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych, tzn. od 1 stycznia tego roku obrotowego.  

 

7. Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu oraz podmiotów uczestniczących 

w ich realizacji, w tym wypłaty przez Emitenta świadczeń pieniężnych, a także zakresu 

odpowiedzialności tych podmiotów wobec nabywców oraz Emitenta 

 

Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą: 

- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Statut Spółki nie 

przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów 

w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, 

decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.  

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) (art. 433 Kodeksu spółek handlowych): 

w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom 

Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych 

przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów 

wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w 

interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może 

pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie 

uchwały wymaga: 

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów, 

- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej 

wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz 

- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 

pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji, bądź sposób jej 

ustalenia.  

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych 

– powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym 

w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 

Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom 

Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu 

dywidendy. Zgodnie z art. 348 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień 

przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o 

podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem 

dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę 

wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego 

zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez 

radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia 

dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, 

wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. 

Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej. 

Uprawnienia o charakterze korporacyjnym 

Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników (akcjonariuszy) 

kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach Spółek czy też z 

posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze 

majątkowym i korporacyjnym.  

Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:  
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a) prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej 

na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem. (art. 395 § 4. Kodeksu spółek handlowych),  

b) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część kapitału 

zakładowego: na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może upoważnić do 

żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w 

postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta. Stosownie do art. 400 § 3 KSH w przypadku, gdy w terminie 

dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy 

może, po wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania NWZ 

akcjonariuszy występujących z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie, Akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce 

mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego 

zgromadzenia. 

c) prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH). Akcjonariusz lub 

akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie 

powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym 

terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym 

terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 

akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. 

d) akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych 

do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 

obrad (art. 401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z 

akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad. 

e) statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy 

reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 6 KSH). 

f) prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 4061 Kodeksu spółek handlowych). Z przepisów KSH 

wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie 

internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 

przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI. Ogłoszenie 

powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo uczestniczenia w 

Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście 

dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień 

rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i 
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akcji imiennych. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają 

prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani 

do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zastawnicy i 

użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu 

spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane 

na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje 

prawo głosu, 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. Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści 

zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje 

zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi może wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod 

warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu 

depozyt papierów wartościowych dla spółki publicznej. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i 

użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki 

publicznej spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt 

papierów wartościowych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o 

którym mowa w powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni 

przed dniem walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 

r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych 

podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o 

prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. 

 

g) stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez 

pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki 

powinno być udzielone na piśmie nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis 

elektroniczny nie jest wymagany, 

h) prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 

akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania 

nieodpłatnie listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych), 

i) prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia 

(art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych); żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie 

odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym 

Zgromadzeniem, 

j) prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego 

reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 

410 Kodeksu spółek handlowych); Stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze 

przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis 

osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych 

uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i 

wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub 

akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym 

celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka 

komisji, 
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k) prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli Statut Emitenta lub 

ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut 

Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą 

ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w 

drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki, 

l) prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art. 385 

§ 3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału 

zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która 

przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę 

członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady 

Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty w 

Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z 

zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy 

akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej 

wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru 

Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny 

sposób powoływania Rady Nadzorczej nie mają zastosowania w odniesieniu do takiego wybory Rady 

Nadzorczej,  

m) prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 

poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),  

n) prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami 

i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego 

przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek handlowych); w takich 

przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej 

przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest akcjonariusz, który 

głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał 

zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad 

danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o 

uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez 

akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia 

powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe 

po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, 

będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania 

rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,  

o) prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 

Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych), przysługuje akcjonariuszom 

uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie 

powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, 

nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd 

rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której 

akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia 

argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego 

powództwa,  
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p) prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji 

dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego 

Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia 

informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić 

udzielenia informacji, gdy:  

● mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązana, albo Spółce lub spółdzielni 

zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 

przedsiębiorstwa, lub  

● mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 

administracyjnej,  

Ponadto zgodnie z art. 428 § 3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki 

żądanej przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego 

Zgromadzenia. Przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH dotyczących odmowy udzielenia 

informacji, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Emitenta poza Walnym 

Zgromadzeniem. Informacje podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i 

osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach 

przekładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że materiały mogą nie obejmować 

informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia, 

▪ prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o 

których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) lub 

o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym 

Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych), wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia 

Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji. 

Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia 

informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem, 

▪ prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 

wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),  

▪ prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 

Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych). 

Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo 

do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będąca również akcjonariuszem Emitenta w 

przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu 

spółek handlowych, wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem 

Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również 

ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, 

w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. 

Uprawnienia o charakterze majątkowym 

Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:  

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych 

– powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym 

w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 

Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom 

Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu 

dywidendy. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej 

niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała 

zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień 
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przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się w terminie 

określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa 

terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin 

wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne 

zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna 

nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów 

określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o 

podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 

które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na 

fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno 

odbyć się w terminie do końca czerwca. 

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących. 

Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w 

szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym samym 

stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię 

odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i regulacji KDPW, 

w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone 

zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. 

Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie 

ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu dywidendy” zgodnie z 

określeniem zawartym w przepisach Kodeksu spółek handlowych) oraz o terminie wypłaty dywidendy 

(§121-132 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy 

uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 121 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty 

dywidendy może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu dywidendy. 

Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki 

publicznej następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez 

Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW 

rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków 

otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na 

poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). 

Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie. 

Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie 

podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. 

Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy 

akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi mogą, pod warunkiem 

przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta podatku od 

dywidendy.  

Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na 

terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają 

opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, 

chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem 

miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu 

akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej. 

Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z 

zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu 

skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania 
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podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem 

udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby 

zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, 

wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu 

przez płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie 

międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o 

podatku dochodowym od osób prawnych. 

Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie 

postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które 

przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu 

nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. 

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu spółek handlowych: 

w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom 

Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych 

przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów 

wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w 

interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może 

pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie 

uchwały wymaga: 

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów, 

- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej 

wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz 

- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 

pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej 

ustalenia.  

- prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463 § 1 KSH, o ile inaczej nie 

uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, likwidatorami spółki 

akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość 

wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki o uzupełnienie liczby 

likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH), 

- prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu spółek 

handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące 

Spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na Spółce i upłynnić majątek Spółki, 

o czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 

Spółki może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku Spółki pozostałego po takim zaspokojeniu 

lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, 

stosowanie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych 

przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy Spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy 

spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. 

- prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na 

których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w 

domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych 

akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).  

 

Ustawa o ofercie publicznej i Ustawa o obrocie  

Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień 

inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może 
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być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zasadami określonymi 

w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.  

W art. 84 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym 

przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie 

uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub 

prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej Ustawy, 

wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie 

rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako 

rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały. 

 

8. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

 

Zamiarem Zarządu Emitenta jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy z zysku za lata 2021 i 2022. Ostateczną 

decyzję o podziale zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

 

Zgodnie z przepisami KSH akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Emitent posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone 

sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zysk przeznaczony do wypłaty 

akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu 

dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który 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. 

 

Akcje serii M uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: 

a. Akcje serii M zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy 

ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy 

od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio 

rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, 

b. Akcje serii M zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu 

dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie 

począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 

 

9. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami 

wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku 

 

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy 

Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób 

prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia 

podatku dochodowego (w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają 

siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka podatku 

jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem 

miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej. 
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Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób prawnych 

 

Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat należności 

z tytułów udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w dniu dokonania 

wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez 

płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego. 

Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego 

dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione 

są łącznie następujące warunki: 

1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 

będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 

dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, 

o której mowa w pkt 1.  

4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od 

całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa powyżej w pkt 

3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 

(akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w 

zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu 

uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w 

wysokości określonej powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa powyżej w 

pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend 

w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła 

prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze 

zwolnienia. 

 

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób fizycznych  

Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na 

rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest jako płatnik pobierać w dniu dokonania 

wypłaty, zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie 

na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania 

podatku. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych. 

 

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji 

 



Memorandum Movie Games VR S.A. 

 

 73 

 

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne 

 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą 

uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub 

objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach 

ogólnych. 

Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, 

zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o 

wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku 

podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od 

początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. 

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, 

wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 

pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie 

za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 

podatkowej. 

 

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne 

 

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 

udziałów w spółkach mających osobowość prawną (.) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu 

(art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest 

odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich 

wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). 

Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na 

zasadach ogólnych. 

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a 

kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 

pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, 

o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania 

przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 

finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 

na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) albo udziałów w 

spółdzielni a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 

1 pkt 38 i 38c, 

- różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 a kosztami uzyskania 

przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, 
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- różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej 

powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę 

kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł 

– osiągnięta w roku podatkowym. 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 

ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku 

podatkowym m.in. odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 

24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji 

praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo 

wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 

wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 

pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie 

za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 

podatkowej. 

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności 

cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:  

a. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  

b. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,  

c. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,  

d. 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.  

Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. 

warunków, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od 

dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć 

deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o 

podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. 

 

Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega co do zasady, 

nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw 

majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wysokość podatku, zgodnie z postanowieniami art. 14 - 15 ustawy ustala się: 

- w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca, 

- od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. 

Przy spełnieniu odpowiednich warunków, o których mowa w art. 4a ustawy, nabycie własności rzeczy lub praw 

majątkowych (również związanych z akcjami) przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, 

ojczyma i macochę jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód uzyskany ze 

zbycia udziałów w spółce kapitałowej i papierów wartościowych, otrzymanych w drodze darowizny, w części 

odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn, jest wolny od podatku dochodowego. 
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10. Wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów, w przypadku, gdy 

Emitent zawarł takie umowy 

 

W związku z Ofertą Publiczną Emitent nie zawarł żadnych umów o gwarancję emisji. 

 

11. Zasady dystrybucji oferowanych papierów wartościowych 

 

11.1 Grupa inwestorów, do których oferta jest kierowana 

 

Akcje serii M zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu 

Spółek Handlowych w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.). 

 

Akcje Serii M oferowane są do objęcia dotychczasowym akcjonariuszom na zasadzie prawa poboru (subskrypcja 

zamknięta, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych). 

 

Osobami uprawnionymi do wykonania prawa poboru Akcji Serii M są wszyscy posiadający prawo poboru w chwili 

składania zapisu: 

 

− osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 25 maja 2022 roku, 

którzy nie zbyli tego prawa do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii M, 

− osoby, które nabyły prawo poboru Akcji Serii M i nie dokonały jego zbycia do dnia złożenia zapisu. 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych osoby będące akcjonariuszami spółki 

publicznej na koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą, w terminie wykonania prawa poboru, złożyć 

jednocześnie zapis dodatkowy na akcje, w liczbie nie większej niż liczba akcji oferowanych. W związku z 

powyższym osobami uprawnionymi do złożenia zapisu dodatkowego na Akcje Serii M są także osoby będące 

właścicielami akcji Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, które w chwili składania zapisu nie posiadają 

prawa poboru.  

W przypadku zbycia prawa poboru po dniu ustalenia prawa poboru, w rezultacie którego dana osoba nie będzie 

posiadać praw poboru, zachowuje ona prawo do złożenia wyłącznie zapisu dodatkowego na Akcje Serii M. 

Osoby, które nabyły prawo poboru po dniu ustalenia prawa poboru, a nie były właścicielami akcji na koniec dnia 

ustalenia prawa poboru mogą jedynie złożyć zapis na Akcje Serii M w liczbie wynikającej z posiadanych 

jednostkowych praw poboru (zapis podstawowy). Nie mogą one złożyć zapisu dodatkowego. 

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcje, które nie zostały objęte w trybie 

realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd Emitenta przydziela według własnego uznania, 

jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, jeżeli nie wszystkie Akcje Serii M zostaną 

objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do 

wytypowanych według własnego uznania inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nie objęte Akcje Serii M. 

 

Osoby dokonujące zapisów na Akcje Serii M, w szczególności osoby zagraniczne (nierezydenci) powinny – 

działając we własnym interesie - sprawdzić, czy w związku z nabywaniem przez nie akcji Emitenta w Ofercie 

Publicznej nie naruszają obowiązujących ich przepisów prawa. 
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11.2 Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży 

 

Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 25 maja 2022 roku. Ostatnim dniem, w którym można było nabyć akcje 

na sesji GPW wraz z przysługującym im prawem poboru był dzień 23 maja 2022 roku. Oznacza to, że osoby, które 

nabyły akcje Emitenta na sesji GPW po dniu 23 maja 2022 roku nie będą uprawnione do wykonywania prawa 

poboru z tych akcji. 

 

Prawa poboru nie były i nie będą notowane w zorganizowanym systemie obrotu. 

 

Zapisy na Akcje Serii M w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w 31 maja 2022 

roku i przyjmowane będą do dnia 14 czerwca 2022 roku. 

 

W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii M w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu 

zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii M, składane przez inwestorów wytypowanych 

przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 27 czerwca 2022 roku do dnia 4 lipca 2022 roku. Zgodnie z art. 436 § 

1-3 Kodeksu spółek handlowych Akcje serii M zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, 

jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej. 

 

Przydział Akcji Serii M objętych Prawem Poboru nastąpi 24 czerwca 2022 roku, natomiast 5 lipca 2022 roku 

nastąpi przydział akcji podmiotom które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta. 

 

Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z wyżej podanych terminów z tym, że Emitent nie 

przewiduje skrócenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje serii M po rozpoczęciu subskrypcji. 

 

W przypadku zmiany tych terminów, właściwa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości, w formie 

komunikatu aktualizującego do Memorandum oraz w formie raportu bieżącego. 

 

Emitent udostępnia do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od 

wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie suplementu do memorandum informacyjnego 

oraz w sposób, w jaki zostało udostępnione memorandum informacyjne, informacje o istotnych błędach lub 

niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, 

zaistniałych w okresie od udostępnienia memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których 

emitent lub sprzedający powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności memorandum.  

W przypadku gdy suplement jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub 

sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem suplementu, może uchylić się od skutków prawnych 

złożonego zapisu.  

Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie 

obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na określone papiery wartościowe, w terminie 2 dni 

roboczych od dnia udostępnienia suplementu.  

Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje, jeżeli suplement jest udostępniany w 

związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści memorandum, o których emitent lub sprzedający 

powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, lub w związku z czynnikami, które 

zaistniały lub o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów 

wartościowych. Suplement powinien zawierać informację o dacie, do której przysługuje prawo uchylenia się od 

skutków prawnych złożonego zapisu.  

 

Gdy suplement zostanie opublikowany w terminie krótszym niż 2 dni przed planowanym przydziałem Akcji 

Oferowanych, aby Inwestorzy, którzy złożyli zapisy przed udostępnieniem tego suplementu, mogli uchylić się od 



Memorandum Movie Games VR S.A. 

 

 77 

 

skutków prawnych złożenia tych zapisów, zostanie dokonana odpowiednia zmiana terminu przydziału Akcji 

Oferowanych. 

 

Harmonogram Oferty 

20 maja 2022 r  Publikacja Memorandum Informacyjnego 

23 maja 2021 r. 

Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym 

jako Alternatywny System Obrotu przez w GPW Warszawie S.A. Akcje Spółki z 

przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii M 

25 maja 2021 r. Dzień Prawa Poboru 

31 maja 2022 r. 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów 

Dodatkowych 

14 czerwca 2022 r. 
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów 

Dodatkowych. 

24 czerwca 2022 r. 
Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach 

Dodatkowych 

27 czerwca – 4 lipca 

2022 r. 

Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i 

w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu 

Emitenta 

5 lipca 2022 r. Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta 

 

11.3 Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem 

 

Zasady składania zapisów na Akcje Serii M: 

 

Przedmiotem Oferty Publicznej jest subskrypcja Akcji Serii M Spółki, prowadzona z zachowaniem prawa poboru 

przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Emitenta. Prawa Poboru są zapisane na rachunkach papierów 

wartościowych Akcjonariuszy Emitenta, którzy posiadali jego akcje na koniec Dnia Prawa Poboru, ustalonego na 

25 maja roku. Jedna akcja Emitenta uprawniała jej posiadacza do uzyskania jednego Prawa Poboru Akcji. Trzy 

jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia dwóch akcji serii M, po Cenie Emisyjnej równej 0,24 zł. 

 

Subskrybenci są uprawnieni do złożenia dwóch rodzajów zapisów na Akcje Serii M: 

1. Zapisu na podstawie Praw Poboru, 

2. Zapisu Dodatkowego. 

 

Na podstawie Praw Poboru można złożyć Zapis Akcji Serii M w liczbie nie większej niż liczba posiadanych Praw 

Poboru.  

 

Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii M przypadająca danemu 

akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół 

do najbliższej liczby całkowitej. 

 

Osoby uprawnione do złożenia Zapisu Dodatkowego mogą złożyć taki zapis na Akcje Serii M w liczbie nie mniejszej 

niż 1 (jednej) i nie większej niż 6.335.580 (sześć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) 

sztuk. 
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11.4 Miejsca składania zapisów na Akcje Serii M 

 

Zapisy na Akcje Serii M na podstawie Praw Poboru należy składać w Terminie Przyjmowania Zapisów w oddziałach 

(punktach obsługi klientów): 

▪ domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym 

zarejestrowane są Prawa Poboru, 

▪ domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, na 

którym zarejestrowane są Prawa Poboru. 

 

Zapisy Dodatkowe na Akcje Serii M należy składać w Terminie Przyjmowania Zapisów w oddziałach (punktach 

obsługi klientów): 

▪ domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych osoby uprawnionej do 

złożenia Zapisu Dodatkowego, na którym zarejestrowane były akcje Emitenta na koniec Dnia Prawa 

Poboru, przy czym dopuszcza się złożenie Zapisu Dodatkowego w innym domu maklerskim, w 

szczególności w przypadku likwidacji rachunku papierów wartościowych - na podstawie odpowiednich 

dokumentów potwierdzających posiadanie akcji na koniec Dnia Prawa Poboru (np. wyciągów z 

rachunku, historii rachunku, zaświadczeń itp.) 

▪ domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych 

osoby uprawnionej do złożenia Zapisów na Akcje Serii M, na którym zarejestrowane są akcje Emitenta. 

 

Zapis na podstawie Praw Poboru i Zapis Dodatkowy można złożyć w godzinach pracy instytucji przyjmujących 

zapisy i opłacić go w sposób zgodny z zasadami działania tych instytucji. Subskrybent musi liczyć się z 

dodatkowymi ograniczeniami ze strony instytucji przyjmujących zapisy na Akcje Serii M, takimi jak przyjmowanie 

zapisów w ograniczonym czasie, w określonych miejscach, czy koniecznością wniesienia dodatkowych opłat. 

 

Z tego powodu Emitent doradza wszystkim uprawnionym do złożenia Zapisów na Akcje Serii M wcześniejsze 

zapoznanie się z warunkami przyjmowania zapisów przez domy maklerskie prowadzące ich rachunki papierów 

wartościowych lub domy maklerskie wskazane przez banki prowadzące ich rachunki papierów wartościowych. 

Składanie zapisów na podstawie dyspozycji przekazywanych za pomocą Internetu, telefonu oraz innych urządzeń 

technicznych jest możliwe, jeśli podmiot przyjmujący zapisy na Akcje Serii M umożliwia swoim Klientom takie 

działanie. 

 

Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie Akcje Serii 

M zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii M, składane przez inwestorów 

wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą przez Dom Maklerski INC S.A. (Podmiot Pośredniczący) w sposób 

uzgodniony z Podmiotem Pośredniczącym. Dom Maklerski INC nie przyjmuje zapisów podstawowych i 

dodatkowych. 

 

11.5 Terminy składania zapisów na Akcje Serii M 

 

Zapisy na Akcje Serii M w ramach wykonania Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych będą przyjmowane w dniach 

od 31maja 2022 roku do 14 czerwca 2022 roku. 

Zapisy na Akcje Serii M w ramach odpowiedzi na zaproszenie Zarządu będą przyjmowane od 27 czerwca 2022 

roku do 4 lipca 2022 roku. 

 

Szczegółowe terminy związane z ofertą publiczną Akcji Serii M zostały przedstawione w pkt 11.2 niniejszego 

Memorandum Informacyjnego. 
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Wszelkie ewentualne zmiany powyższych terminów będą przekazywane do wiadomości Inwestorów w formie 

Suplementów do Memorandum lub Komunikatów Aktualizujących. 

 

11.6. Termin związania zapisem 

 

Każdy Subskrybent, który prawidłowo złożył Zapis na Akcje Serii M jest tym zapisem związany do chwili dokonania 

przydziału Akcji Serii M. 

 

Jeśli Subskrybent poweźmie decyzję o wycofaniu złożonego już i opłaconego Zapisu może dokonać wycofania 

takiego Zapisu aż do ostatniego dnia przyjmowania Zapisów włącznie. 

 

Termin, do którego Zapis może być wycofany ulega wydłużeniu w przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania 

zapisów na Akcje Serii M zostanie opublikowany suplement do Memorandum dotyczący zdarzenia lub 

okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Serii O, o których Emitent powziął wiadomość przed 

tym przydziałem. 

 

W takim przypadku Subskrybent, który złożył Zapis na Akcje Serii M przed udostępnieniem suplementu do 

Memorandum, może wycofać zapis w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia suplementu do 

Memorandum. 

Jeśli okaże się to konieczne, Emitent dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii M. 

 

11.7 Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w 

oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 

 

Zapis na Akcje Serii M powinien być opłacony należycie, czyli w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Serii M, na 

którą opiewa zapis i Ceny Emisyjnej. Zapisy opłacone częściowo będą traktowane jak zapisy na taką liczbę akcji, 

jaka wynika z podzielenia wartości wniesionej wpłaty przez Cenę Emisyjną.  

  

Opłacenia zapisów na Akcje Serii M należy dokonać nie później niż w chwili złożenia zapisu, to znaczy w momencie 

składania zapisu środki powinny znajdować się w dyspozycji podmiotu przyjmującego zapis albo osoba składająca 

zapis powinna legitymować się dokumentem wystawionym przez Emitenta potwierdzającym dokonanie 

opłacenia zapisu w Spółce. Zapisy i wpłaty będą przyjmowane w Terminie Przyjmowania Zapisów.  

  

Sposób dokonywania wpłat zależny będzie od wewnętrznych zasad działania instytucji przyjmujących Zapisy.  

Emitent przewiduje, że typową formą opłacania Zapisów będzie obciążenie rachunku pieniężnego prowadzonego 

celem obsługi rachunku papierów wartościowych Subskrybenta. Emitent doradza osobom składającym zapisy na 

Akcje Serii M zapoznanie się we właściwym czasie z zasadami przyjmowania wpłat przez instytucje prowadzące 

ich rachunki papierów wartościowych.  

  

W przypadku zapisów składanych przez inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki, inwestorzy dokonują wpłat 

na Akcje Serii M na wydzielony rachunek Podmiotu Pośredniczącego wskazany w zaproszeniu do złożenia zapisu. 

Środki na opłacenie Akcji Serii M muszą znaleźć się na rachunku Podmiotu Pośredniczącego nie później, niż w 

ostatnim dniu przewidzianym na składanie zapisów na akcje przez Inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki.  

  

Niedokonanie wpłaty w oznaczonych powyżej terminach skutkuje nieprzydzieleniem Akcji Serii M.  

  

Skutkiem wniesienia wpłaty niepełnej jest przydzielenie takiej liczby Akcji Serii M, która możliwa jest do objęcia 

za wniesioną kwotę.  



Memorandum Movie Games VR S.A. 

 

 80 

 

  

Wpłaty na Akcje Serii M nie podlegają oprocentowaniu.  

 

11.8 Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego 

zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne 

 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów na Akcje Serii M do publicznej wiadomości zostanie 

udostępniony Suplement do Memorandum Informacyjnego dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych 

przed dokonaniem przydziału Akcji Serii M, o których Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, osoba, 

która złożyła zapis przed udostępnieniem Suplementu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, 

składając oświadczenie na piśmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu wobec 

podmiotu przyjmującego Zapis. Jeśli zajdzie taka potrzeba Emitent dokona odpowiedniej zmiany terminu 

przydziału Akcji Serii M w celu umożliwienia Inwestorom uchylenia się od skutków prawnych. 

 

11.9 Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych 

 

Zarząd Emitenta na podstawie prawidłowo opłaconych zapisów, dokona przydziału Akcji Serii M. Przydział Akcji 

Serii M zostanie dokonany w terminie wskazanym w pkt. 11.2 Memorandum. 

 

Przydział akcji nowej emisji obsługiwany jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i dokonywany jest 

według następujących zasad:  

1. w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji 

nieprzewyższającą liczby akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, przydział akcji nastąpi w 

liczbie określonej dodatkowymi zapisami,  

2. w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji przewyższającą 

liczbę akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, dokonana zostaje alokacja akcji oparta na 

następujących zasadach:  

a. wielkość zapisu dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich akcji 

oferowanych w ramach emisji pomija się,  

b. przydział zostaje dokonany proporcjonalnie do wielkości złożonych zapisów dodatkowych, z 

uwzględnieniem zasady wskazanej w lit. a/,  

c. ułamkowe części akcji nie są przydzielane,  

3. akcje nieprzydzielone w wyniku alokacji przeprowadzonej zgodnie z pkt 2 zostają przydzielone osobom, 

które złożyły zapisy dodatkowe opiewające na największą liczbę akcji; akcje są przydzielane 

uprawnionym kolejno, począwszy od uprawnionych, których zapisy dodatkowe opiewają na największą 

liczbę akcji, po jednej akcji, aż do przydzielenia wszystkich akcji pozostałych w wyniku nie przydzielenia 

ułamkowych części akcji; w razie niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy 

zapisy dodatkowe opiewają na tę samą liczbę akcji, akcje są przydzielane losowo. 

Zastrzega się, że szczegółowe zasady przydziału akcji w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych, 

dokonywanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., wynikają z regulacji wewnętrznych 

Krajowego Depozytu i Emitent nie ma na nie wpływu, jak również mogą one ulec zmianie. 

 

Inwestor wytypowany do złożenia zapisu przez Zarząd, w wypadku nie subskrybowania w wykonaniu prawa 

poboru i zapisów dodatkowych wszystkich oferowanych akcji, zapisuje się na akcje w sposób wynikający z ustaleń 

z Zarządem. 
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11.10 Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

 

Rozliczenie kwot wpłaconych tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii M zostanie dokonane w Dniu Przydziału. 

 

Kwota zwrotu środków z tytułu redukcji Zapisu Dodatkowego będzie równa iloczynowi wartości redukcji Zapisu 

Dodatkowego i Ceny Emisyjnej. Zwrot środków zostanie dokonany przez KDPW na rachunki instytucji 

prowadzących rachunki papierów wartościowych (domów maklerskich, biur maklerskich i banków) w terminie 2 

dni roboczych od daty dokonania przydziału Akcji Serii M Subskrybentom. 

 

Zasady i terminy zwrotu środków osobom składającym zapisy regulują wewnętrzne zasady działania tych 

instytucji. Emitent poleca uwadze osób składających zapisy na Akcje Serii M zapoznanie się z tymi zasadami, w 

szczególności z terminami wykonywania czynności i pobieranymi przez instytucje opłatami. Co do zasady, to 

zgodnie z art. 439 § 3 k.s.h. Subskrybenci, którym akcji nie przydzielono, powinni zostać wezwani do odbioru 

wpłaconych kwot najpóźniej z upływem dwóch tygodni od dnia przydziału Akcji Serii M. 

 

Zastrzega się, że szczegółowe zasady zwrotu środków mogą wynikać z regulacji wewnętrznych Krajowego 

Depozytu Papierów Wartościowych lub domów (biur) maklerskich przyjmujących zapisy. 

 

11.11 Przypadki, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej 

przeprowadzenia 

 

Oferta Publiczna może nie dojść do skutku w przypadku, gdy nie zostanie złożony i opłacony Zapis na Akcje Serii 

M opiewający na minimum 1 (jeden) akcji serii M. 

 

Emitent nie przewiduje możliwości odstąpienia od przeprowadzenia emisji Akcji Serii M w drodze Oferty 

Publicznej. 

 

Emitent nie dokona także zawieszenia Oferty. Możliwe są tylko zmiany terminów jej przeprowadzenia. Jeżeli 

zajdzie konieczność dokonania zmian terminów - zostaną one wprowadzone Komunikatem Aktualizującym. 

Komunikat Aktualizujący zawierający informację o zmianie terminu rozpoczęcia przyjmowania zapisów Emitent 

udostępni do publicznej wiadomości nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie przyjmowania 

Zapisów na Akcje Serii M - w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne. 

 

Komunikat Aktualizujący zawierający informację o zmianie terminu zakończenia przyjmowania zapisów Emitent 

udostępni do publicznej wiadomości nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym ostatni dzień 

przyjmowania Zapisów na Akcje Serii M, w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne. 

 

11.12 Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu Oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu 

wpłaconych kwot 

 

Informacja o dojściu lub niedojściu Oferty Publicznej do skutku zostanie udostępniona do publicznej wiadomości 

w taki sam sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne. 

 

Zwrot kwot wpłaconych tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii M w przypadku niedojścia Oferty do skutku 

zostanie dokonany w trybie opisanym w pkt 11.10. powyżej. 

 



Memorandum Movie Games VR S.A. 

 

 82 

 

11.13 Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty lub jej odwołaniu 

 

Na dzień udostępnienia Memorandum do publicznej wiadomości Emitent nie przewiduje możliwości odstąpienia 

od przeprowadzenia emisji Akcji Serii M w drodze Oferty Publicznej. 

 

Gdyby jednak - z przyczyn, których Emitent nie jest w stanie przewidzieć - doszło do odstąpienia od 

przeprowadzenia Oferty lub do jej odwołania, informacja o takich zdarzeniach zostanie przekazana do publicznej 

wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne oraz - dodatkowo - 

raportem bieżącym w systemie EBI. 

 

Zwrot kwot wpłaconych tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii M w przypadku odstąpienia od 

przeprowadzenia Oferty lub do jej odwołania zostanie dokonany w trybie opisanym w pkt 11.10. powyżej. 
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V. Dane o Emitencie 

 

1. Podstawowe dane o Emitencie 

 

Firma: Movie Games VR S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Skrót giełdowy: MVR 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Krucza 16/22, 00-526 

Adres poczty elektronicznej: kontakt@vrmoviegames.pl 

Adres strony internetowej: www.vrmoviegames.pl 

NIP: 5213339423 

REGON: 140116441 

KRS: 0000351323 

 

 

2. Wskazanie czasu trwania Emitenta 

 

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 

 

3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

 

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek 

Handlowych. 

 

Dnia 27 kwietnia 2005 roku aktem założycielskim sporządzonym przed notariuszem Teresą Starostą (Kancelaria 

Notarialną przy ul. Nowy Świat 41 A m.89/91, Repertorium A nr 1749/2005) przez Edmunda Kozaka (49 udziałów) 

oraz Dariusza Draczkę (51 udziałów) została założona Spółka pod firmą „I.P.O. – Doradztwo Strategiczne” Sp. z 

o.o. Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy dnia 13 maja 2005 roku dokonał 

rejestracji Spółki pod nr KRS 0000234253 (Rep. A nr 1749/2005). 

 

Uchwałą nr 2 Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 stycznia 2010 r. doszło do przekształcenia formy prawnej 

Emitenta ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Akt notarialny został sporządzony przed notariuszem Małgorzatą 

Cugowską-Grunwald, prowadzącą Kancelarię w Warszawie, przy ul. Hanki Czaki nr 2 lok. 82, Repertorium A nr 

431/2010. Emitent dnia 19 kwietnia 2010 r został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000351323.  

Zmiana firmy Emitenta na Movie Games S.A. została zarejestrowana 13 września 2021 r. na podstawie uchwały 

NWZA z dnia 5 sierpnia 2021 r., Rep. A nr 6619/2021. 

 

Emitent powstał na podstawie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., nr 

94, poz. 1037, z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. 

 

mailto:kontakt@vrmoviegames.pl
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4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru 

 

Emitent został zarejestrowany w dniu 19 kwietnia 20210 r. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000351323. 

 

5. Krótki opis historii Emitenta 

 

Dnia 27 kwietnia 2005 roku aktem założycielskim sporządzonym przed notariuszem Teresą Starostą (Kancelaria 

Notarialna przy ul. Nowy Świat 41 A m.89/91) przez Edmunda Kozaka (49 udziałów) oraz Dariusza Draczkę (51 

udziałów) została założona Spółka pod firmą „I.P.O. – Doradztwo Strategiczne” Sp. z o.o. Sąd rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy dnia 13 maja 2005 roku dokonał rejestracji Spółki pod nr KRS 

0000234253 (Rep. A nr 1749/2005). Głównym przedmiotem działalności IPO Doradztwo Strategiczne było 

świadczenie kompleksowych usług doradczych, specjalizując się w transakcjach na rynku publicznym, w 

szczególności na rynku pierwotnym.  

  

Uchwałą nr 2 Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 stycznia 2010 r. doszło do przekształcenia formy prawnej 

Emitenta ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Akt notarialny został sporządzony przed notariuszem Małgorzatą 

Cugowską-Grunwald, prowadzącą Kancelarię w Warszawie, przy ul. Hanki Czaki nr 2 lok. 82, Repertorium A nr 

431/2010. Emitent dnia 19 kwietnia 2010 r został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000351323.  

  

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 grudnia 2014 r. nastąpiła zmiana firmy z 

I.P.O Doradztwo Strategiczne S.A. na IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. Akt notarialny sporządziła Katarzyna 

Borawska - Notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Nowy Świat nr 41a 

lok. 89/91, Rep. A nr 14411/2014. Zmiana została zarejestrowana w KRS dnia 9 lutego 2015 r.  

  

Zmiana firmy Emitenta na Movie Games S.A. została zarejestrowana 13 września 2021 r. na podstawie uchwały 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 sierpnia 2021 r., akt notarialny Rep. A nr 6619/2021 został 

sporządzony w Warszawie przez notariusza Arkadiusza Zarzyckiego. Działalność Emitenta skupia się na 

portowaniu gier na platformy VR.  

 

Poprzednik Emitenta 

Data  Wydarzenie 

2005  

Dnia 27 kwietnia 2005 roku aktem założycielskim złożonym przed notariuszem 
Teresą Starostą Repertorium A nr 1749/2005 przez Edmunda Kozaka (49 udziałów) 
oraz Dariusza Draczkę (51 udziałów) została założona Spółka pod firmą „I.P.O. – 
Doradztwo Strategiczne” Sp. z o.o.  

2007  

  
W dniu 19 września 2007 roku I.P.O. – Doradztwo Strategiczne sp. z o.o została 
wpisana na listę Autoryzowanych Doradców NewConnect.  
  

2010  

W dniu 27 stycznia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło 
Uchwałę nr 2 w sprawie przekształcenia spółki IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z 
o.o. w spółkę akcyjną.  
  
W dniu 8 grudnia 2010 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki o kwotę 3.000 PLN w wyniku emisji 30.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii D Spółki  
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Na podstawie Uchwały nr 1401/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku Zarząd Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do 
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1 000 000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii A oraz 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki.  
  

2011  

W dniu 12 maja 2011 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki o kwotę 10.000 zł w wyniku emisji 100.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii E Spółki.  
  
Na podstawie Uchwały nr 1012/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku Zarząd Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do 
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 100 000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii E Spółki. Uchwałą nr 1049/2011 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 sierpnia 2011 r. jako dzień pierwszego 
notowania akcji serii E został określony dzień 12 sierpnia 2011 r.  
  

2012  

W dniu 4 czerwca 2012 roku I.P.O Doradztwo Strategiczne S.A. uzyskała status 
Autoryzowanego Doradcy na rynku Catalyst.  
  
W dniu 10 listopada 2012 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki o kwotę 7.000 zł w wyniku emisji 70.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii C Spółki  
  

2013  

Na podstawie Uchwały nr 139/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku Zarząd Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do 
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 70 000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii C Spółki. Uchwałą nr 160/2013 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 lutego 2013 r. jako dzień pierwszego 
notowania 70.000 akcji serii C został określony dzień 13 lutego 2013 r.  
  
W dniu 13 maja 2013 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki o kwotę 3.000 zł w wyniku emisji 30.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii C Spółki.  
  
Na podstawie Uchwały nr 1034/2013 z dnia 5 września 2013 roku Zarząd Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do 
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 30 000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii C Spółki. Uchwałą nr 1068/2013 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2013 r. jako dzień pierwszego 
notowania 30.000 akcji serii C został określony dzień 16 września 2013 r.  
  
W III kwartale 2013 roku zawarta została umowa dotycząca kompleksowego 
doradztwa związanego z przeprowadzeniem procesu publicznej emisji obligacji 
spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.(PTI) oraz wprowadzeniem 
obligacji do obrotu na rynku Catalyst. PTI jako pierwsza spółka w Polsce 
zdecydowało się na przeprowadzenie publicznej emisji obligacji w oparciu o 
memorandum informacyjne oraz akcje promocyjną zatwierdzaną przez KNF na 
podstawie znowelizowanych w marcu 2013 r. przepisów ustawy o ofercie 
publicznej. Publiczna Emisja Obligacji PTI miała miejsce na przełomie października 
i listopada i zakończyła się sukcesem. Inwestorzy objęli obligacje o łącznej wartości 
6,7 mln zł.  
  

2014  W dniu 27 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło 
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uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu upoważnienia 
dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego z 
wyłączeniem prawa poboru, na podstawie której Zarząd był upoważniony do 
dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie 
większą niż 99.750 PLN poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku 
nowych serii.  
  
18 grudnia 2014 roku została podjęta Uchwała w sprawie zmiany dotychczasowej 
firmy IPO Doradztwo Strategiczne S.A. na nową firmę IPO Doradztwo Kapitałowe 
S.A.  
  

2015  

W dniu 9 lutego 2015 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 
zmiana dotychczasowej firmy IPO Doradztwo Strategiczne S.A. na nową firmę IPO 
Doradztwo Kapitałowe S.A.  
  
W dniu 29 kwietnia 2015 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału 
zakładowego w Spółki o kwotę 399.000 PLN w wyniku emisji 3.990.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii G Spółki. W uchwale o emisji akcji serii G, cel emisji akcji 
serii G nie został określony.  
  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku podjęło 
uchwałę nr 21 w sprawie emisji 532.000 imiennych Warrantów Subskrypcyjnych 
serii B, z których każdy uprawnia do objęcia jednej akcji serii F. W tym samym dniu 
podjęta została również uchwała nr 22 w sprawie warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii F o kwotę nie wyższą niż 
53.200 PLN poprzez emisję nie więcej niż 532.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii 
F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.  
  
W dniu 15 lipca 2015 r. Emitent podpisał z INC S.A. umowę inwestycyjną, zgodnie 
z którą Emitent obejmie 300 nowych udziałów w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, w której INC S.A. na dzień podpisania 
umowy jest właścicielem, tj. 100% udziałów o łącznej wartości nominalnej 5000 zł. 
Cena emisyjna udziałów jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 1000 zł za 
każdy udział. Nazwa spółki została ustalona na IPO Inwestycje Sp. z o.o., a docelowo 
po dodatkowym dokapitalizowaniu przez INC S.A. spółka ta będzie spółką zależną 
od INC S.A. i stowarzyszoną z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.  
  
W dniu 6 listopada 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. podjął uchwałę nr 1128/2015 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego 
systemu obrotu na rynku NewConnect 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset 
dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości 
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.  
  
Działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z 
uchwałą nr 26 z dnia 27 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki oraz § 3a Statutu Spółki w dniu 12 listopada 2015 roku Zarząd podjął uchwały 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w 
drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia prawa poboru.  
  

2016  

Zarejestrowanie w dniu 31 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego 
Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 18.337 złotych w 
ramach kapitału docelowego nastąpiło w wyniku emisji 183.370 akcji zwykłych na 
okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.  
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W dniu 18 października 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1084/2016 w sprawie wprowadzenia do 
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 183.370 (sto osiemdziesiąt 
trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o 
wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.  
  

2017  

17 listopada 2017 roku na podstawie art. 446 §1 i §3 oraz art. 447 §1 Kodeksu 
spółek handlowych („KSH”) oraz §3a Statutu Spółki Zarząd podjął uchwałę w 
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji w 
ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.  
Zgodnie z podjętą uchwałą kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 
550.337,00 zł do kwoty 950.337,00 PLN, tj. o kwotę 400.000,00 PLN w drodze emisji 
4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, 
o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 PLN. Cena emisyjna akcji serii I została 
ustalona na kwotę 0,10 PLN za jedną akcję, a prawo poboru akcji serii I 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zostało wyłączone.  
  

2018  

W dniu 26 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany 
Statutu Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 400.000 złotych 
w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru nastąpiło w wyniku 
emisji 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN 
każda. 
  
Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. w dniu 13 lutego 2018 r. zawarł z jednym z 
domów maklerskich dziesięć umów, na mocy których Spółka będzie świadczyła na 
rzecz DM usługi doradztwa przy sporządzeniu prospektu emisyjnego w związku z 
ofertą publiczną akcji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do 
obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
akcji oraz praw do akcji dziesięciu podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w 
ramach "Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 
3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock".  
  

2020  

Dnia 10 czerwca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Crowdfunding 
S.A., tj. spółki zależnej od, w której Emitent posiadał 100.000 akcji, co stanowiło 
100% akcji oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu, podjęło uchwałę o 
rozwiązaniu Spółki Zależnej, rozpoczęciu jej likwidacji oraz powołaniu likwidatora 
w osobie Łukasza Piaseckiego.  
  
W dniu 19 czerwca 2020 r. Spółka otrzymała pozytywną decyzję o przyznaniu 
Subwencji Finansowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polskim 
Funduszem Rozwoju S.A. a Spółką.  
Zgodnie z umową PFR wypłacił Spółce subwencję finansową w kwocie 60 000 PLN, 
będącej całkowitą wnioskowaną przez Spółkę kwotą, przelewem na konto 
bankowe prowadzone dla Spółki przez Santander Bank Polska S.A.  
  

2021  

Podpisanie umowy z Eureka-Auditing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy al. 
Marcinkowskiego 22, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 137 oraz 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000183841, na przeprowadzenie 
badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta 
za rok 2020 oraz 2021.  
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Dnia 27 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w 
sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Wais oraz Pana 
Mateusza Wcześniaka.  
  
Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania ze skutkiem na 9 
lipca 2021 r. Pana Kamila Mańko na Prezesa Zarządu oraz Pana Jana Laskowskiego 
na Członka Zarządu ds. Virtual Reality w Spółce.  
  
Zmiana adresu strony internetowej Emitenta na: www.vrmoviegames.pl  
  
Decyzją Nr 2/2021 Wicedyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 09 lipca 2021 roku Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. przychyliła się do wniosku Emitenta i dokonała 
skreślenia Emitenta z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie 
obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst.  
  
Zmiana adresu siedziby Emitenta na następujący:  
ul. Krucza 16/22  
00-526 Warszawa  
  
Zawarcie w dniu 27 lipca 2021 roku przez Emitenta oraz Movie Games S.A. z 
siedzibą w Warszawie umowy o ścisłej współpracy. Na podstawie Umowy Emitent 
udzielił Movie Games S.A. wsparcia w procesie tworzenia gier z portfolio Movie 
Games S.A. w technologii wirtualnej rzeczywistości, a także podjął współpracę w 
zakresie ich samodzielnego tworzenia, w zamian za udział w zyskach.  
  
Zmiana adresu e-mail Emitenta na następujący:  
kontakt@vrmoviegames.pl.  
  
W dniu 5 sierpnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło 
uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza 
Węglińskiego. Ponadto ze składu Rady Nadzorczej na Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta wybrało Pana Dariusza 
Wais.  
  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 sierpnia 2021 r. postanowiło o 
utworzeniu, przyjęciu i realizacji w Spółce programu motywacyjnego dla członków 
Zarządu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki oraz kluczowych 
współpracowników Spółki wskazanych przez Zarząd Spółki, na lata 2021 – 2025. W 
celu realizacji Programu Motywacyjnego, zostanie warunkowo podwyższony 
kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 87.000,00 PLN) poprzez emisję nie 
więcej niż: a) 230.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 
PLN każda; b) 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 
0,10 PLN każda; c) 340.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 
0,10 PLN każda. W celu realizacji Programu Motywacyjnego zostanie 
wyemitowanych nie więcej niż: a) 230.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych 
serii C; b) 300.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D; c) 340.000 
imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E.  
  
Spółka podpisała umowę z Cerera Advisory sp. z o.o. w zakresie pełnienia przez 
Cerera Advisory funkcji Autoryzowanego Doradcy dla Spółki, w tym w szczególności 
świadczenia usług wsparcia przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz 
doradztwa w zakresie funkcjonowania instrumentów finansowych Spółki na rynku 
NewConnect.  
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Źródło: Emitent 

MOVIE GAMES VR S.A. - początki działalności w branży gamedev  

Data  Wydarzenie  

2021  

W dniu 13 września 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę statutu 
przyjętą uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 
sierpnia 2021r. W związku z rejestracją wspominanych zmian w statucie, zmieniona 
została m.in.:  
- firma Spółki z IPO Doradztwo Kapitałowe spółka akcyjna na Movie Games VR 
spółka akcyjna,  
- przedmiot prowadzenia działalności gospodarczej.  
  
Zawarcie w dniu 4 października 2021 roku przez Emitenta umów o ścisłej 
współpracy z Road Studio S.A. oraz True Games S.A, tj. studiami deweloperskimi 
zajmującymi się tworzeniem autorskich gier wideo. Na podstawie Umów Spółka 
otrzymała prawo pierwszego wyboru w procesie tworzenia gier z portfolio Road 
Studio S.A. i True Games S.A. w technologii wirtualnej rzeczywistości.  
  
Zawarcie w dniu 26 października 2021 roku przez Emitenta umowy o ścisłej 
współpracy z DRAGO Entertainment S.A. w przedmiocie portowania gier w 
technologii wirtualnej rzeczywistości.  
  
Rozpoczęcie prac nad grą o roboczym tytule "Fix My Spacecar" na platformę VR. 
"Fix My Spacecar" to gra logiczno-zręcznościowa osadzona w realiach soft science-
fiction, w której gracz zmierzy się z wyzwaniem prowadzenia warsztatu dla 
kosmicznych ścigaczy.  

  

2022  

Podpisanie w dniu 2 lutego 2022 r. listu intencyjnego z Flint Arts sp. z o.o. celem 
rozpoczęcia negocjacji, których efektem będzie podpisanie umowy wydawniczej na 
grę "Stunty Cars".  
  
Zawarcie w dniu 14 lutego 2022 roku przez Emitenta oraz Movie Games Mobile 
S.A. umowy o ścisłej współpracy. Na podstawie Umowy Spółka podejmie 
współpracę z Movie Games Mobile w zakresie realizacji wspólnych projektów w 
obszarze specjalizacji obu stron  
  
Zawarcie w dniu 22 lutego 2022 roku z Movie Games Mobile S.A. oraz Augmented 
Robotics GmbH listu intencyjnego, celem rozpoczęcia negocjacji dotyczących 
wspólnej produkcji gry mobilnej z wykorzystaniem technologii augmented reality.  
  
Zawarcie w dniu 5 kwietnia 2022 roku przez Emitenta umowy z Movie Games 
Mobile S.A. oraz Augmented Robotics GmbH. Na podstawie Umowy Spółka 
otrzymała dostęp do technologii oferowanej przez Augmented Robotics, dzięki 
czemu Emitent oraz Movie Games Mobile rozpoczną produkcję gier mobilnych z 
wykorzystaniem technologii augmented reality.  

Źródło: Emitent 
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6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

 

Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne 

składają się:  

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) kapitały rezerwowe 

Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku 

obrotowego.  

 

Kapitał zakładowy 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi 950.337,00 

PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na 9.503.370 (słownie: 

dziewięć milionów pięćset trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: 

dziesięć groszy) każda akcja, w tym: 

1. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 

każda. Łączna wartość nominalna akcji serii A wynosi 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych). 

2. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. 

Łączna wartość nominalna akcji serii B wynosi 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych). 

3. 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 

każda. Łączna wartość nominalna akcji serii D wynosi 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych). 

4. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. 

Łączna wartość nominalna akcji serii E wynosi 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych). 

5. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. 

Łączna wartość nominalna akcji serii C wynosi 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych). 

6. 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Łączna wartość nominalna akcji serii G wynosi maksymalnie 

399.000,00 PLN (trzysta dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 

6. 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Łączna wartość nominalna akcji serii H wynosi maksymalnie 

18.370,00 PLN (osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych). 

6. 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 

każda. Łączna wartość nominalna akcji serii I wynosi maksymalnie 400.000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych). 

 

Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej 

wysokości odpowiednio przed wpisem Spółki lub wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej 

z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

Warunkowe podwyższenia kapitału w wysokości 87.000,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostało 

wpisane do KRS 13 września 2021 r. na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy z dnia 5 sierpnia 2021 r. (akt notarialny Rep. A nr 6619/2021 sporządzony przez notariusza 

Arkadiusza Zarzyckiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie) w sprawie przyjęcia programu 

motywacyjnego dla członków organów Spółki i kluczowych współpracowników Spółki na lata 2021 – 2025. 

Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 870.000 (osiemset siedemdziesiąt 

tysięcy) warrantów subskrypcyjnych. 

W celu realizacji Programu Motywacyjnego, zostanie warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki o kwotę 

nie wyższą niż 87.000,00 PLN (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż: 
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a) 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN 

(dziesięć groszy) każda; 

b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 

każda; 

c) 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 PLN 

(dziesięć groszy) każda. 

 

Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również 

nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich 

wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć 

kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki 

kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.  

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Emitent wykazywał kapitały zapasowe w kwocie 0,00 PLN 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Emitent wykazywał kapitały zapasowe w kwocie 0,00 PLN 

Na dzień 31 marca 2022 roku Emitent wykazał kapitały zapasowe w wysokości 0,00 PLN 

 

Inne kapitały  

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Emitent wykazywał kapitał własny w wysokości 13.540,40 PLN, w ramach kapitału 

własnego wskazano pozycję kapitał podstawowy w wysokości 950.337,00 PLN, kapitał zapasowy w kwocie 0,00 

PLN, stratę z lat ubiegłych w kwocie 754.432,02 PLN i stratę netto z roku obrotowego w kwocie 182.364,58 PLN.  

Na dzień 31 marca 2022 roku Emitent wykazał kapitał własne w wysokości 7.338,72 PLN, w ramach kapitału 

własnego wskazano pozycje kapitał podstawowy w wysokości 950.337,00 PLN, kapitał zapasowy w wysokości 

0,00 PLN, stratę z lat ubiegłych w kwocie 936.796,60 PLN i stratę netto z roku obrotowego w kwocie 6 201,68 

PLN 

Zasady tworzenia kapitałów 

Zgodnie Kodeksem Spółek Handlowych, na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok 

obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału 

zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a 

pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji. 

 

7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

 

Kapitał zakładowy został opłacony w całości. 

 

8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez 

obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w 

przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 

 

Zarząd Spółki, na podstawie uchwały nr 5 NWZA z dnia 19 września 2018 roku (akt notarialny Rep. A nr 8879/2018 

sporządziła notariusz Małgorzata Kowalewska-Łaguna w Kancelarii Notarialnej w Warszawie) oraz uchwały nr 21 

z dnia 27 maja 2021 roku (akt notarialny Rep. A nr 4217/2021 sporządzi notariusz Arkadiusz Zarzycki w Kancelarii 

Notarialnej w Warszawie), uprawniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje 

nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700.000,00 PLN (siedemset tysięcy złotych). 
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Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach 

kapitału docelowego wygasa w dniu 30 kwietnia 2024 roku. 

 

Warunkowe podwyższenia kapitału w wysokości 87.000,00 PLN (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostało 

wpisane do KRS 13 września 2021 r. na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy z dnia 5 sierpnia 2021 r. (akt notarialny Rep. A nr 6619/2021 sporządzony przez notariusza 

Arkadiusza Zarzyckiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie) w sprawie przyjęcia programu 

motywacyjnego dla członków organów Spółki i kluczowych współpracowników Spółki na lata 2021 – 2025. 

Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 870.000 (osiemset siedemdziesiąt 

tysięcy) warrantów subskrypcyjnych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostało uwzględnione w § 3b Statutu 

Spółki. 

Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą członkowie Zarządu Spółki, 

członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz kluczowi współpracownicy Spółki, imiennie wskazani przez Zarząd Spółki. 

W celu realizacji Programu Motywacyjnego, zostanie warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki o kwotę 

nie wyższą niż 87.000,00 PLN (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż: 

a) 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN 

(dziesięć groszy) każda; 

b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 

każda; 

c) 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 PLN 

(dziesięć groszy) każda. 

W celu realizacji Programu Motywacyjnego zostanie wyemitowanych nie więcej niż: 

a) 230.000 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C;  

b) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D; 

c) 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E. 

Prawo z Warrantów Subskrypcyjnych, tj. prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych, będzie mogło być wykonane nie 

później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku, w tym: 

a) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii C będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji 

Serii J po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji, nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2022 roku 

i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku; 

b) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii D będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji 

Serii K po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji, nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2023 roku 

i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku; 

c) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii E będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji 

Serii L po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji, nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2024 roku 

i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku. 

Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia Akcji Motywacyjnych jest osiągnięcie wartości 

kursu akcji Spółki rozumianego jako średni kurs akcji Spółki na zamknięcie notowań giełdowych z dwóch 

następujących po sobie dni sesyjnych na rynku NewConnect, działającym w ramach Alternatywnego Systemu  

Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na poziomie: 

a) 4,00 zł (cztery złote) w okresie od podjęcia uchwały do 31 marca 2022 roku – w odniesieniu do Akcji Serii 

J;  

b) 6,00 zł (sześć złotych) w okresie od podjęcia uchwały do 31 marca 2023 roku – w odniesieniu do Akcji 

Serii K;  

c) 10,00 zł (dziesięć złotych) w okresie od podjęcia uchwały do 31 marca 2024 roku – w odniesieniu do Akcji 

Serii L. 



Memorandum Movie Games VR S.A. 

 

 93 

 

W ramach Programu Motywacyjnego Akcje Motywacyjne będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 

0,10 PLN (dziesięć groszy) za jedną Akcję Motywacyjną. Akcje Motywacyjne nie będą mogły być oferowane po 

cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki. 

 

9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu 

przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału 

docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału 

zakładowego, o które w dacie aktualizacji Memorandum może być jeszcze podwyższony kapitał 

zakładowy w tym trybie 

 

Zarząd Spółki, na podstawie uchwały nr 5 NWZA z dnia 19 września 2018 roku (akt notarialny Rep. A nr 8879/2018 

sporządziła notariusz Małgorzata Kowalewska-Łaguna w Kancelarii Notarialnej w Warszawie) oraz uchwały nr 21 

z dnia 27 maja 2021 roku (akt notarialny Rep. A nr 4217/2021 sporządzi notariusz Arkadiusz Zarzycki w Kancelarii 

Notarialnej w Warszawie), uprawniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje 

nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700.000,00 PLN (siedemset tysięcy złotych). 

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach 

kapitału docelowego wygasa w dniu 30 kwietnia 2024 roku. Uprawnienie Zarządu zostało wskazane w § 3a 

Statutu Spółki. Emisja akcje serii M prowadzona jest w ramach kapitału docelowego. W przypadku objęcia 

wszystkich akcji serii M oferowanych na podstawie Memorandum Informacyjnego Zarząd pozostanie uprawniony 

do podwyższenia kapitału zakładowego we wskazanym powyżej terminie o nie więcej niż 66.442,00 PLN 

(sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote zero groszy). 

 

10. Wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe 

Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

 

Akcje Emitenta są notowane na NewConnect – alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie. Na dzień sporządzenie Memorandum Informacyjnego w obrocie na 

rynku NewConnect znajdują się: 

 

1. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 

każda. Łączna wartość nominalna akcji serii A wynosi 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych). 

2. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. 

Łączna wartość nominalna akcji serii B wynosi 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych). 

3. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. 

Łączna wartość nominalna akcji serii E wynosi 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych). 

4. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. 

Łączna wartość nominalna akcji serii C wynosi 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych). 

5. 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Łączna wartość nominalna akcji serii G wynosi maksymalnie 

399.000,00 PLN (trzysta dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 

6. 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Łączna wartość nominalna akcji serii H wynosi maksymalnie 

18.370,00 PLN (osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych). 

 

11. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym 

 

Emitent oraz papiery wartościowe emitowane przez Emitenta nie posiadają przyznanego ratingu. 
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12. Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta mających 

istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z 

podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej firmy (nazwy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu 

działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

 

Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie to globalny wydawca gier notowany na rynku NewConnect. Spółka 

jest jednostką dominującą wobec Movie Games VR S.A. wywierająca znaczący wpływ na jednostkę 

stowarzyszoną. Jednostka stowarzyszona będzie wyceniana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

Movie Games S.A metoda praw własności. 

 

Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie posiada 41,79% udział (3.971.875 akcji) w kapitale zakładowym Movie 

Games VR S.A. uprawniający do 3.971.875 głosów na WZA. Movie Games S.A. prowadzi działalność 

deweloperską, producencką i wydawczą gier komputerowych, a także gier na konsole Nintendo Switch, Xbox 

oraz PlayStation. 

 

Powiązania kapitałowe 

 

Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:  

a. pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,  

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum nie występują      powiązania pomiędzy Emitentem a osobami 

wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta. 

 

b. pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,  

 

Mateusz Wcześniak będący Członkiem Rady Nadzorczej Movie Games VR S.A. jest jednocześnie Prezesem 

Zarządu Movie Games S.A., które posiada 41,79% udział w kapitale zakładowym i głosach Emitenta. 

 

c. pomiędzy emitentem a Firmą Inwestycyjną 

 

Pomiędzy Emitentem a Firmą Inwestycyjną nie występują powiązania osobowe ani kapitałowe. 

Mateusz Wcześniak będący Członkiem Rady Nadzorczej Movie Games VR S.A. jest jednocześnie Członkiem Rady 

Nadzorczej INC S.A. – podmiotu dominującego względem Domu Maklerskiego INC S.A. pełniącego funkcję Firmy 

Inwestycyjnej. 
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13. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem 

wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo 

jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem 

dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności 

 

13.1 Charakterystyka działalności 

 

Movie Games VR 

 

Movie Games VR S.A. (wcześniej “IPO Doradztwo Kapitałowe”) to spółka, która prowadzi swoją działalność od 

2005 r., a od 2010 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect. Do końca pierwszego kwartału 2021 roku 

Spółka prowadziła działalność w zakresie Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect (od 2007 r.) oraz 

Autoryzowanego Doradcy Catalyst (od 2012 r.). Spółka specjalizowała się w obsłudze transakcji na rynku 

kapitałowym w formie emisji akcji oraz obligacji, zarówno poprzez ofertę publiczną jak i niepubliczną. Ponadto 

Spółka zajmowała się doradztwem strategicznym oraz doradztwem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych 

i prowadzeniu relacji inwestorskich dla spółek notowanych na rynku regulowanym, na rynku NewConnect, a 

także na Catalyst. W marcu 2021 dotychczasowi akcjonariusze Spółki, Panowie Łukasz Piasecki, Dariusz 

Witkowski, Jarosław Ostrowski dokonali zbycia akcji na rzecz nowego inwestora Movie Games S.A. Nowy 

większościowy właściciel dokonał zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz powołał nowy Zarząd Spółki. 

Dotychczasowa działalność usługowa została wygaszona na rzecz budowy podstaw spółki z sektora 

gamingowego. Nowa oferta Spółki skupia się wokół pracy jako producent i wydawca gier na platformy Virtual 

Reality (“rzeczywistość wirtualna”, “VR”). Rozwijając powyższe Movie Games VR S.A. powstała jako zupełnie 

nowa Spółka na polskim rynku. Współpraca z dotychczasowymi kontrahentami jak i współpracownikami została 

zakończona. Perspektywa najbliższych lat działalności związana jest z dynamicznie rosnącym rynkiem 

gamingowym. Wraz ze wsparciem głównego akcjonariusza, Movie Games S.A., Zarząd widzi możliwości 

dynamicznego rozwoju w tym sektorze. W planach jest między innymi praca przy portowaniu IP należących do 

spółek z grupy kapitałowej Movie Games S.A. oraz podmiotów zewnętrznych, produkcja tytułów własnych oraz 

usługi wydawcy produkcji VR.  

 

Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Movie Games VR 

 

1. Portowanie gier na platformę VR 

 

Grupa kapitałowa Movie Games S.A. ma w swoim portfolio ponad 50 tytułów gier, które są dostępne w sprzedaży, 

w trakcie produkcji, bądź w planach poszczególnych spółek z grupy. Zgodnie z dotychczasowymi możliwościami 

spółek z grupy kapitałowej były one wykonywane na wszystkie możliwe platformy poza VR. Usługi świadczone 

przez Movie Games VR S.A. w zakresie portów Virtual Reality naturalnie uzupełniają portfolio możliwych 

platform. W tej chwili każda produkcja grupy może być dużo szybciej dostarczana rynkowi poprzez dedykowany 

podmiot. Jednym z benefitów przenoszenia gry do VR jest przedłużenie ciągłości życia portowanych tytułów oraz 

ich zdolności monetyzacyjnych. Intencją producenta, w przypadku każdego realizowanego tytułu jest to żeby 

możliwie jak najdłużej znajdował się na liście najchętniej kupowanych tytułów oraz cieszył się bardzo dobrymi 

recenzjami graczy. Usługa portowania do VR z Movie Games VR umożliwia dotarcie do graczy skupionych na tej 

technologii. W ramach realizowanej usługi portowania Movie Games VR S.A. nie skupia się jedynie na tytułach z 

grupy kapitałowej Movie Games S.A. Emitent jest zainteresowany tworzeniem portów gier dla spółek 

niepowiązanych, jeśli tylko okażą się one interesujące pod kątem wykorzystania tej technologii.  
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2. Produkcja tytułów własnych 

Segment VR dostarcza szeregu nowych możliwości poznawczych. Gry dedykowane na tę platformę pozwalają 

użytkownikowi na interakcje ze światem wirtualnym w sposób nieporównywalnie bardziej immersyjny niż gry na 

konsole czy na PC. W nawiązaniu do powyższego spółka planuje prace nad tytułami własnymi, które będą 

dostarczać użytkownikowi możliwie najwięcej odczuć i możliwości ruchowych. Na ten moment Spółka rozpoczęła 

prace nad pierwszą grą o roboczym tytule „Fix My Spacecar”, do którego powstaje obecnie GDD (game design 

document). W planach są też prace nad kolejnymi autorskimi IP.  

 

3. Wydawca gier na platformę Virtual Reality 

 

Spółka świadczy również usługi wydawcy gier. W szczególności dotyczy to produkcji własnych. Spółka jest 

jednocześnie otwarta na współpracę w tym zakresie z innymi podmiotami z grupy kapitałowej Movie Games i nie 

tylko. Rozwój w sektorze gamingu wiąże się dużymi nakładami pracy na odpowiednie wydanie tytułu. Podstawą 

jest obszar marketingu, gdzie Spółka ma wsparcie kompetencji i doświadczenia Movie Games S.A., która na 

swoim koncie ma produkcje takie jak „Drug Dealer Simulator” czy „Lust From Beyond”, które cieszą się sprzedażą 

na poziomie kilkuset tysięcy sztuk. W przypadku produkcji VR bardzo ważnym elementem jest kanał sprzedaży. 

Naturalnie każdy wydawany tytuł pojawi się na Steam Store. Poza budową wolumenu sprzedaży, w okresie 

przedpremierowym pomoże ocenić zainteresowanie graczy tytułem, a także jego wzrost wraz z postępem 

kampanii marketingowej. Docelowym sklepem, na którym będzie się chciała skupić Spółka jest Oculus Store. W 

przypadku produkcji dedykowanych pod platformę VR to jest miejsce, w którym powstaje największa sprzedaż 

udostępnianych tytułów. W związku z tym, już przy pierwszej realizowanej usłudze związanej z wydaniem gry VR 

Spółka planuje rozpoczęcie certyfikacji pozwalającej na umieszczanie produkcji na Oculus Store niestety jest to 

proces długotrwały, który może zająć kilkanaście miesięcy. Zarząd Emitenta sygnalizuje, że na dzień sporządzenia 

Memorandum Ofertowego trwają zaawansowane negocjacje z zakresie zawarcia umowy wydawniczej gry 

„Stunty Cars”. 

 

13.1.1. Produkcje Emitenta 

  

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent prowadzi działania zmierzające do zawiązania 

partnerstw skutkujących rozpoczęciem prac związanych z portingiem gier do środowiska wirtualnej 

rzeczywistości. W celu osiągnięcia gotowości operacyjnej Emitent zawiązał poniższe partnerstwa oraz podpisał 

poniższe umowy ramowe i list intencyjny: 

● Umowa ramowa zawarta dnia 04 października 2021 roku z Road Studio S.A. oraz True Games S.A. – 

Spółka uzyskała wyłączność w zakresie wyboru gier z portfolio obu partnerów w zakresie przeniesienia 

ich do środowiska VR; 

● Umowa ramowa zawarta dnia 26 października 2021 z DRAGO Entertainment S.A. – Spółka nawiązała 

współpracę w zakresie portowania gier partnera do środowiska VR; 

● List intencyjny podpisany 02 lutego 2022 roku z Flints Art. Sp. z o.o. – Spółka rozpoczęła negocjacje celem 

podpisania umowy wydawniczej gry „Stunty Cars”; 

● Umowa ramowa zawarta dnia 05 kwietnia 2022 roku z Movie Games Mobile S.A. oraz Augmented 

Robotics GmbH – Spółka uzyska dostęp do technologii partnera dzięki czemu zarówno Emitent, jak i 

Movie Games Mobile S.A. rozpoczną produkcję gier mobilnych przy wykorzystaniu augmented reality 

(ang. rozszerzona rzeczywistość). 

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Spółka prowadzi prace nad grą „Stunty Cars” oraz prowadzi 

negocjacje w celu zawarcia umowy wydawniczej gry „Fix My Spacecar” oraz docelowo zamierza zawrzeć umowę 

wykonawczą w zakresie przeniesienia do środowiska VR gry z portfolio DRAGO Entertainment S.A. 
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1. Produkcje na zewnętrznym IP 

 

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent nie posiada zawartych umów wykonawczych 

dotyczących portingu gier do środowiska wirtualnej rzeczywistości. Spółka zawarła umowy ramowe m.in. z Road 

Studio S.A., DRAGO Entertainment S.A. oraz True Games S.A. dotyczące przyszłej współpracy. Zarząd Spółki 

sygnalizuje, że prowadzi zaawansowane rozmowy z DRAGO Entertainment S.A., które mają skutkować zawarciem 

umowy wykonawczej. Podpisanie wskazanego dokumentu warunkowane jest jednak powodzeniem uplasowania 

emisji akcji serii M.  

 

2. Gry VR na własnym IP  

 

Movie Games VR S.A. początkowo powstała jako portinghouse produkcji Movie Games S.A. w środowisko 

wirtualnej rzeczywistości. Podczas pracy nad koncepcją związaną z portowaniem gier Emitent rozwijał własne 

pomysły gier.  

 

„Fix My Spacecar” 

 

Tytuł: Fix My Spacecar 

Gatunek gry: Logiczno-Zręcznościowa 

Termin rozpoczęcia prac: I kw. 2022 r.  

Planowane platformy sprzedaży: Steam, Oculus Store 

Planowana data premiery: IV kw. 2023 r.  

Rola Spółki w tworzeniu gry: Producent i wydawca 

Wydawca: Movie Games VR S.A. 

Obecny etap produkcji gry: Przygotowanie zarysu gry  

Platforma sprzedaży: Steam, Oculus Store 

Polityka cenowa (mikropłatności, płatności z góry za całą grę): płatność z góry, mikropłatności 

Cena sprzedaży (planowana) – 80 – 120 PLN 

Poniesione koszty na produkcję: około 10.000,00 PLN, nie zostały zafakturowane 

Planowane koszty marketingowe: do 80.000,00 PLN 

Planowane koszty całkowite: 600.000,00 PLN 

Zespół producencki: wewnętrzny 

Podział przychodów: Opłata dla platformy dystrybucji w kwocie 30% wartości przychodów, pozostała wartość w 

pełni należna Spółce.  

Prawa autorskie: Movie Games VR S.A. 

 

Opis gry “Fix My Spacecar” 
„Fix My Spacecar” to gra logiczna zręcznościowa w której gracz przenosi się do świata, osadzonego jest w klimacie 

soft science-fiction. Początkowo gracz pomaga w warsztacie, w którym naprawiane są pojazdy kosmiczne. Jednak 

z uwagi na nagłą, niespodziewaną nieobecność mentora gracz musi przejąć jego zadania prowadząc samodzielne 

naprawy. Każdorazowe zadania gracza realizowane jest zgodnie ze scenariusze, którego forma zależy od klienta 

na rzecz którego prowadzona jest naprawa. Najczęściej podejmowanym zadaniem będzie poprawienie osiągów 

pojazdu oraz jego bieżąca naprawa. Gracz zatem napotka się na typowe problemy związane z pojazdami (nie 

tylko kosmicznymi). Gracz do napraw wykorzystuje zarówno standardowe klucze nasadowe oraz różne „dziwne” 

narzędzie, których nie spotka w klasycznym zakładzie mechanicznym. Każde narzędzie wykorzystywane w grze 

wymaga innych ruchów gracza, co dodatkowo wspomaga realność rozgrywki. Gra wykorzystuje również 

zdolności poznawcze uczestnika. W ramach rozgrywki gracz poznaje nowe narzędzia, nabywa umiejętność 

posługiwania się nimi. Uczy się również zasad związanych z budową i mechaniką danego pojazdu.  
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Prowadzone prace naprawcze będą się różniły się pod względem stopniem pracochłonności i skomplikowania. 

Zaś niektóre operacje będą wymagały od gracza wykazania się bardzo dużą zręcznością. W wyniku zniknięcia 

mentora gracz oprócz wykonywania napraw będzie musiał dbać o zakład. Do jego obowiązków należało będzie 

dokonywanie m.in. dokonywanie zakupów. 

 

3. Działalność wydawnicza w zakresie produkcji VR 

 

Wydawnictwa oparte na zewnętrznym IP wykonywane będą w ramach poszczególnych umów wykonawczych. 

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Spółka podpisała list intencyjny z Flint Arts. sp. z o.o., 

którego efektem ma zostać zawarcie umowy wydawniczej gry „Stunty Cars”. Na dzień sporządzenia 

Memorandum Informacyjnego gra jest już w procesie produkcyjnym prowadzonym przez Flint Arts sp. z o.o., a 

stopień jej zaawansowania to 30% realizacji. Finansowanie oraz wydanie gry będzie rolą Movie Games VR S.A. 

 

„Stunty Cars” 

 

Tytuł: Stunty Cars 

Gatunek gry: Logiczno-Zręcznościowa 

Termin rozpoczęcia prac: I kw. 2022 r.  

Planowane platformy sprzedaży: Steam, Oculus Store 

Planowana data premiery: II kw. 2023 r.  

 

Rola Spółki w tworzeniu gry: Wydawca 

Wydawca: Movie Games VR S.A. 

Producent: Flints Arts sp. z o.o. 

Obecny etap produkcji gry: Przygotowanie zarysu gry 

Platforma sprzedaży: Steam, Oculus Store 

Polityka cenowa (mikropłatności, płatności z góry za całą grę): płatność z góry, mikropłatności.  

Cena sprzedaży: 80 – 120 PLN 

Poniesione koszty na produkcję: około 10.000,00 PLN, nie zostały zafakturowane 

Planowane koszty marketingowe: do 80.000,00 PLN 

Planowane koszty całkowite: 500.000,00 PLN 

Zespół producencki: zewnętrzny 

Podział przychodów: Podział przychodów pomiędzy Emitenta, a Flint Arts sp. z o.o. jest przedmiotem negocjacji 

(na dzień sporządzenia Dokumentu) 

Prawa autorskie: Flint Arts sp. z o.o. 

 

Opis gry “Stunty Cars” 

Gracz wciela się w rolę dziecka. Jego zadaniem jest tworzenie toru kaskaderskiego za pomocą zabawek. 

Rozgrywka umiejscowiona jest w świecie dziecka, które tor wspomniany tor kaskaderski tworzy w swoim świecie. 

Odbiorcami tworzonego widowiska są pluszowe misie, lalki, plastikowe żołnierzyki. Rozgrywka odbywa się z 

perspektywy pierwszej osoby. Tor kaskaderski odwzorowany jest w takiej wielkości, jak gdyby był układany z 

prawdziwych zabawek. Stałym elementem towarzyszącym rozgrywce jest nakręcany samochodzik oraz 

przywiązany do kierownicy zabawkowy ludzik. Przestrzeń zabawy w pełni podkreśla fakt, że bawimy się 

zabawkami i jesteśmy dzieckiem. Wokół nas znajduje się pokój, w którym meble są w skali wskazującej na nasz 

niewielki rozmiar. Zabawki również są dość sporych rozmiarów, gdy trzymamy je w wirtualnej dłoni.  

 

Zarząd Emitenta sygnalizuje, że pierwsze wpływy ze sprzedaży gier oczekiwane są w przypadku „Stunty Cars” w 

II kw. 2023 roku zaś w przypadku „Fix my Spacecar” w IV kw. 2023 roku.  
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13.1.2. Zespół Movie Games VR S.A. i program motywacyjny 

 

Wraz ze zmanią profilu działalności Spółki i koncentracją na segmencie gamedev Emitent rozpoczął 

dostosowywać spółkę do nowego obszaru działalności. Kluczowym elementem dla utworzenia poprawnie 

działającej organizacji są ludzie. Stąd Spółka rozpoczęła proces zmian w strukturze zatrudnienia. Na dzień 

sporządzenia Memorandum Informacyjnego struktura zatrudnienia przedstawia się następująco: 

 

Stanowisko Forma współpracy Liczba osób  

Prezes Zarządu Z powołania 1 

Członek Zarządu ds. Virtual Reality Z powołania 1 

Radca Prawny Umowa o pracę 1 

 Źródło: Emitent 

 

Zgodnie z kierunkami rozwoju przedstawionymi przez Zarząd Emitenta docelowe zatrudnienie w Spółce ma 

osiągnąć przedział 4 do 6 osób skupionych wokół produkcji własnych. Emitent zamierza rozpocząć budowanie 

własnego zespołu produkcyjnego na przełomie 2022/2023 roku.  

Na dzień sporządzenie Memorandum Informacyjnego w Spółce pozostają skupione kluczowe funkcje, za 

realizację których pozostają odpowiedzialni: 

 

● Prezes Zarządu – Kamil Mańko – bieżące zarządzanie Spółką, kontrola kosztów, wyznaczanie kierunków 

rozwoju, reprezentowanie Spółki na zewnątrz, 

● Członek Zarządu ds. Virtual Reality - Jan Wiktor Laskowski – prace koncepcyjne przy produkcji gier, dobór 

zespołów wykonawczych oraz doradztwo techniczne, 

● Radca Prawny – obsługa korporacyjna Spółki, sporządzanie opinii prawnych. 

 

W strukturze obecnego Zarządu Spółki największe doświadczenie związane z sektorem gamedev posiada Pan Jan 

Wiktor Laskowski. Dotychczas współuczestniczył w poniższych projektach: 

● Danwood Vision VR - aplikacja VR pozwalająca sprzedawcy wraz z klientem przenieść się do wirtualnego 

domu z katalogu firmy Danwood. Osoby uczestniczące w doświadczeniu widzą siebie nawzajem w 

wirtualnym domu, który mogą swobodnie zwiedzać lub być oprowadzanym przez sprzedawcę, który 

może w zaplanowany sposób kontrolować ich wędrówkę. 

● Toy Factory - aplikacja demonstracyjna dla firmy Ars Thanea prezentująca możliwości technologii VR w 

kreowaniu immersyjnych doświadczeń. Gracz osadzony jest w bajkowym otoczeniu, w którym 

manipulując wirtualnymi klockami stara się ułożyć z nich proste zabawki, za pomocą których może 

następnie odkrywać sekrety poukrywane dookoła niego. 

 

W wyniku zmiany profilu działalności oraz wczesnego etapu rozwoju Zarząd Emitenta stoi przed wyzwaniem 

związanym ze stworzeniem kompetentnego i stabilnego zespołu, przed którym postawione zostaną zadania 

związane z realizacją kierunków rozwoju. W celu zminimalizowania ryzyka związanego z rotacją członków zespołu 

oraz zbudowania silnego zaplecza o kluczowych kompetencjach Emitent przyjął program motywacyjny dla 

członków organów Spółki i kluczowych współpracowników na lata 2021 – 2025. 

Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą członkowie Zarządu Spółki, 

członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz kluczowi współpracownicy Spółki, imiennie wskazani przez Zarząd Spółki 

(dalej „Osoby Uprawnione”). Lista Osób Uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w każdym 

roku obowiązywania Programu Motywacyjnego zostanie ustalona w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej 

na wniosek Prezesa Zarządu Spółki spośród osób przyczyniających się znacząco do wzrostu wartości Spółki 
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poprzez budowę nowych produktów, nowych modeli biznesowych, ekspansję na nowe rynki, lub posiadających 

inny istotny wpływ na budowanie kapitalizacji Spółki. 

Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego 

wzrostu wartości Spółki poprzez:  

a) stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz 

zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki, którego 

beneficjentem będą wszyscy akcjonariusze i pracownicy Spółki; 

b) zwiększenie motywacji kluczowych współpracowników Spółki do działania w interesie Spółki oraz jej 

akcjonariuszy, w tym zachęcenie do długoterminowego związania się ze Spółką, jak również pozyskanie 

przez Spółkę osób o wysokich kwalifikacjach, które będą uczestniczyć w realizacji projektów 

strategicznych Spółki w ramach głównego przedmiotu jej działalności.  

Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 870.000 (słownie: osiemset 

siedemdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych (dalej „Warranty Subskrypcyjne”), z których każdy będzie 

upoważniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego (dalej „Akcje Motywacyjne”). 

Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego może zostać zaoferowane maksymalnie 870.000 (słownie: osiemset 

siedemdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych zamiennych na 870.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt 

tysięcy) akcji. 

W celu realizacji Programu Motywacyjnego, zostanie warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki o kwotę 

nie wyższą niż 87.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej 

niż:  

a) 230.000 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 

0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii J”); 

b) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 PLN 

(słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii K”);  

c) 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 

0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii L”). 

W celu realizacji Programu Motywacyjnego zostanie wyemitowanych nie więcej niż:  

a) 230.000 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C („Warranty 

Subskrypcyjne Serii C");  

b) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D („Warranty 

Subskrypcyjne Serii D");  

c) 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E („Warranty 

Subskrypcyjne Serii E”).  

Warranty Subskrypcyjne będą obejmowane przez Osoby Uprawnione na podstawie umów objęcia Warrantów 

Subskrypcyjnych, które jako warunek wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych, będą wymagać kontynuacji 

zatrudnienia w Spółce lub spółce z Grupy Kapitałowej Spółki w ramach stosunku pracy, powołania do organu lub 

innego stosunku prawnego przez okres do chwili wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych oraz ziszczenia 

się ewentualnych dodatkowych warunków, jakie mogą zostać określone przez Zarząd Spółki za zgodą Rady 

Nadzorczej.  

Prawo z Warrantów Subskrypcyjnych, tj. prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych, będzie mogło być wykonane nie 

później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku, w tym:  

 1) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii C będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji 

Serii J po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji, nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2022 roku 

i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku;  

 2) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii D będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji 

Serii K po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji, nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2023 roku 

i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku;  
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 3) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii E będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji 

Serii L po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji, nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2024 roku 

i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku. 

Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia Akcji Motywacyjnych jest osiągnięcie wartości 

kursu akcji Spółki rozumianego jako średni kurs akcji Spółki na zamknięcie notowań giełdowych z 2 (słownie: 

dwóch) następujących po sobie dni sesyjnych na rynku NewConnect, działającym w ramach Alternatywnego 

Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „Warunek 

Cenowy”) na poziomie:  

 1) 4,00 PLN (słownie: cztery złote 00/100) w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 31 marca 2022 roku – 

w odniesieniu do Akcji Serii J;  

 2) 6,00 PLN (słownie: sześć złote 00/100) w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 31 marca 2023 roku – 

w odniesieniu do Akcji Serii K;  

 3) 10,00 PLN (słownie: dziesięć złote 00/100) w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 31 marca 2024 roku 

– w odniesieniu do Akcji Serii L.  

W ramach Programu Motywacyjnego Akcje Motywacyjne będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 

0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję Motywacyjną. Akcje Motywacyjne nie będą mogły być 

oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.  

Realizacja Programu Motywacyjnego rozpocznie się w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia podjęcia 

uchwały.  

W celu stworzenia warunków dla wdrożenia Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie Spółki podejmie 

niezbędne uchwały o emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału 

zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz nowych akcji emitowanych 

w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 

Zarząd zobowiązany jest do ustalenia szczegółowych postanowień Programu Motywacyjnego, podlegającego 

zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki. Zarząd zobowiązany jest do ustalenia treści pozostałych 

dokumentów niezbędnych do wykonania Programu Motywacyjnego. 

Przyjęcie przez Zarząd Emitenta opisanego powyżej programu motywacyjnego ma na celu zminimalizowanie 

rotacji w Spółce, utrzymanie utalentowanych kadr, co w konsekwencji ma zadanie przełożyć się na wzmocnienie 

pozycji rynkowej Emitenta. Silniejsza pozycja rynkowa za zadanie przełożyć się na sukces finansowy Spółki. 

 

Strategia rozwoju Emitenta zakłada zbudowanie własnego niezależnego zespołu, skupionego wokół produkcji 

własnych gier. Podczas realizacji zewnętrznych portingów Movie Games VR S.A. korzystać będzie ze wsparcia i 

doświadczenia zewnętrznych zespołów programistycznych. Na dzień sporządzenia Memorandum 

Informacyjnego Emitent nie posiada umów zwartych partnerami zewnętrznymi, których zaangażuje w proces 

portingu gier. Spółka posiada jedynie słowne przyrzeczenie, co do możliwości podjęcia współpracy przez 

poniższych specjalistów: 

● Senior developer – posiada 5 lat doświadczenia zawodowego branży gamedev, pełni funkcję Lead 

Developera gry „Night Club Manager:Violet Vibe” 

● Middle developer - posiada 2 lat doświadczenia zawodowego branży gamedev, uczestniczy w pracach 

nad produkcją gry „Night Club Manager:Violet Vibe” 

● Grafik 3D - posiada 4 lata doświadczenia zawodowego branży gamedev, uczestniczy w pracach nad 

produkcją gry „Night Club Manager:Violet Vibe” 

● UI/UX Designer - posiada 5 lat doświadczenia zawodowego branży gamedev, uczestniczy w pracach nad 

produkcją gry „Night Club Manager:Violet Vibe” 

● Senior Project Manager - posiada 8 lat doświadczenia zawodowego branży gamedev, uczestniczy w 

pracach nad produkcją gry „Night Club Manager:Violet Vibe 
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13.2 Proces produkcji gier  

 

W 2021 roku Emitent rozpoczął proces transformacji biznesowej, która skupia się na porzuceniu 

dotychczasowego modelu działalności doradczej w obszarze finansów przedsiębiorstw na rzecz sektora gamedev. 

Emitent zamierza skupić się na produkcji gier na zlecenie, poprzez portowanie produkcji już obecnych na rynku 

do środowiska wirtualnej rzeczywistości oraz produkcją gier własnych i działalność wydawniczą. Zarząd Spółki 

wskazuje, że proces produkcji gier własnych oraz proces portingu przebiegał będzie w ramach poniższych faz: 
 

1) Faza koncepcyjna – to czas, w którym następuje określenie ogólnych założeń, co do koncepcji gry. Dedykowany 

zespół opracowuje podstawowy zarys gry, jej gatunek oraz zasady rozgrywki . Etat ten jest pomijany w przypadku 

portingu już istniejącego tytułu. Emitent wskazuje, że faza koncepcyjna zajmuje około 5 dni roboczych. 
 

2) Faza postkoncepcyjna – Na tym etapie następuje rozwinięcie opracowanej wcześniej koncepcji gry. 

Realizowane są prace ukierunkowane na przygotowanie dokładniejszego opisu gry. Finalnym efektem prac jest 

opracowanie „Game Design Document”. Jest to oficjalny przewodnik po grze. Zawiera on opis poszczególnych 

poziomów, zbiór większości przewidzianych mechanik, dokładnie rozpisane cele gracza i warunki progresowania 

w grze oraz ramy fabularne. Po stworzeniu opisanego przewodnika wraz zespołem ustalany jest czas 

przewidziany na produkcję gry. Następuje umiejscowienia w czasie poszczególnych prac – stworzony jest 

harmonogram. Etap ten jest jednocześnie pierwszym kamieniem milowym projektu. Emitent wskazuje, że faza 

postkoncepcyjna zajmuje około 10 dni roboczych. 
 

3)Faza harmonizacji produkcji - Na podstawie przewodnika stworzonego w fazie postkoncepcyjnej ustalane są 

priorytety związane z pracami programistycznymi. Emitent deleguje zadania do poszczególnych partnerów bądź 

do zespołu wewnętrznego, który ma powstać w przyszłości. Następuje uszczegółowienie prac wynikających z 

przyjętego harmonogramu. Proces produkcyjny podzielony zostaje na poszczególne fazy o różnym stopniu 

skomplikowania. Spółka określa kolejne kamienie milowe, harmonizacji produkcji zajmuje około 4 dni roboczych. 
 

4) Faza produkcyjna – to etap o największym stopniu istotności i zaawansowania, w który prace skoncentrowane 

są wokół produkcji gry zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz celami szczegółowymi. Działania zespołu 

developerskiego skoncentrowane są na dostarczeniu kolejnych kamieni milowych. Na tym etapie następuje 

odbiór poszczególnych elementów produkcji, zespół programistyczny dokonuje stosownych poprawek 

umożliwiających przejście do kolejnego kamienia milowego. Od jakości i terminowości wykonanych prac zależy 

osiągniecia zakładanych ram czasowym związanych z produkcją gry. Emitent wskazuje, że faza produkcyjna trwa 

około 12 miesięcy.  
 

5) Faza promocji – to etap, który jest inicjowany po ukończeniu 60% kamieni milowych wyznaczonych w fazie 

produkcyjnej. Prace koncentrowane są nad promocją gry, stworzeniem odpowiedniej narracji rynkowej, która 

wzmacniała będzie czas oczekiwania na ukończenie produkcji. Emitent tworzy m.in. karty gier dedykowane 

platformom sprzedaży, opracowuje model komunikacji z graczami, potencjalnymi graczami. Emitent wskazuje, 

że faza promocji trwa około 3 miesięcy. 
 

6) Zakończenie produkcji nad grą – to etap, w którym zakończone zostają prace nad wszystkimi kamieniami 

milowymi, wyeliminowane zostają wszystkie błędy produkcyjne zdiagnozowane w fazie produkcji gry. Następuje 

testowanie gry na dedykowanych urządzeniach oraz weryfikowana jest zgodność z „Game Design Document”. 

Równoległe intensyfikowane są działania marketingowe uzależnione od przyjętego planu wydawniczego. 

Emitent wskazuje, że faza produkcyjna trwa około 20 dni.  
 

7) Wydanie gry - po ukończeniu powyższego etatu gra zostaje wydana na dedykowane platformy.  

Zarząd Emitenta sygnalizuje, że czasookresy wskazane w poszczególnych fazach produkcji są wartościami 

oczekiwanymi i mogą różnic się w zależności od stopnia zaawansowania gry, skomplikowania rozgrywki czy 

innych czynników związanych z pracami nad danym projektem.  
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13.3 Analiza finansowa wyników Movie Games S.A. 

 

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego wartość kapitałów własnych w kwocie 13,5 tys. PLN nie 

spełnia wymogu kapitałowego zaprezentowanego w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym 

jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych 

oraz trzecią kapitału zakładowego, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie w celu 

powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. Powstałe obniżenie kapitałów wynika z poniesionej straty 

w bieżącym roku obrachunkowym oraz strat z lat ubiegłych. Zarząd Emitenta podjął działania zmierzające do 

wzmocnienia kapitałowego Spółki w perspektywie 2022 roku, czego przejawem jest emisja akcji przeprowadzana 

na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego. Ponadto w pierwszej połowie 2022 roku zostanie 

podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.  

 

Istotnym elementem związanym z sytuacją finansową Spółki jest jej zdolność do osiągania przychodów, które co 

najmniej spowodują pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W 2021 roku Emitent nie osiągnął 

progu rentowności. Uzyskane przez Spółkę przychody w wysokości 99,8 tys. PLN, nie pokrywały kosztów 

działalności operacyjnej, które w 2021 roku wyniosły 481,1 tys. PLN. Na koniec 2021 roku powstała zatem luka 

płynnościowa, która powoduje powstanie zapotrzebowania po stronie Spółki na kapitał obrotowy. Uzyskane w 

2021 roku przychody pochodziły głównie z wygasających kontraktów będącym pokłosiem działalności 

prowadzonej przez Emitenta pod firmą IPO Doradztwo Strategiczne S.A.  

W sprawozdaniu finansowym za I kw. 2022 roku Spółka wykazała przychody ze sprzedaży w wysokości 100.000,00 

PLN co jest skutkiem nawiązania pod koniec I kw. 2022 roku współpracy z Labudeno Investments sp. z o.o. 

Emitent świadczył usługi doradcze w zakresie tworzenia, edycji oraz zabezpieczania stron internetowych. Zarząd 

Emitenta wskazuje, że było to zdarzenie jednorazowe, a spółka zamierza skupić się na działalności podstawowej.  

W I kw. 2022 roku Spółka istotnie obniżyła koszty działalności operacyjnej, które wyniosły 103.008,70 PLN 

 

Luka kapitałowa wynikającą z osiągnięcia przychodów na poziomie niewystarczającym do pokrycia kosztów 

działalności została w 2021 roku uzupełniona poprzez pozyskanie przez Spółkę pożyczek w wysokości 230.000 

PLN oraz zbycie aktywów finansowych w kwocie 89.184,32 PLN, co składały się akcje spółek portfelowych z 

poprzedniej działalności Emitenta. Pozyskane w 2021 roku przez Emitenta pożyczki pochodziły od Movie Games 

S.A., Movie Games Mobile S.A. i Road Studio S.A. Umowy pożyczek zostały zawarte na okres jednego roku a okres 

ich spłaty przypada pomiędzy lipcem, a listopadem 2022 roku. W sprawozdaniu finansowym za zakończony rok 

obrotowy 2021, kwota udzielonych Spółce pożyczek została wykazana w kwocie 300.000,00 PLN. Jest to wynik 

błędnego ujęcia pożyczek udzielonych przez Road Studio S.A. 

Podjęte w 2021 roku działania w dużej mierze miały charakter prewencyjny, ich celem było zapewnienie Spółce 

środków finansowych mających na celu sfinansowanie bieżącej działalności operacyjnej.  

 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Spółka nie wykazała majątku trwałego. Po stronie aktywów ujawniono 

długoterminowe aktywa finansowe w kwocie 199.306,28 PLN, na co składały się posiadane udziały w Capital 

Market Brand sp. z o.o. 

Na dzień 31 marca 2021 roku Spółka nie wykazała majątku trwałego. Po stronie aktywów nie ujawniono 

długoterminowych aktywów finansowych.  

 

Emitent wykazał na dzień 31 grudnia 2021 roku pozycję aktywa obrotowe w wysokości 227.729,18 PLN, na co 

składały się m.in.: należności krótkoterminowe w wysokości 83.163,44 PLN oraz inwestycje krótkoterminowe w 

wysokości 143.314,33 PLN.  
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Należności krótkoterminowe na koniec 2021 roku składały się z należności od pozostałych jednostek z tytułów 

podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych w 

wysokości 26.193,45 PLN oraz należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 56.969,99 PLN.  

 

Na dzień 31 marca 2022 roku Emitent wykazał pozycję aktywa obrotowe w wysokości 483.742,53 PLN, na co 

składały się m.in.: należności krótkoterminowe w wysokości 265.293,40 PLN oraz inwestycje krótkoterminowe w 

wysokości 117.990,82 PLN.  

Należności krótkoterminowe na koniec I kw. 2022 roku składały się z należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 

59,838,87 PLN, należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 

świadczeń w kwocie 5.404,53 PLN oraz inne należności w kwocie 200.050,00 PLN 

 

Emitent wskazuje, że wykazana na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 marca 2022 struktura należności 

jest efektem prac poprzedniego zarządu Spółki. Wyjątek stanowi kwota 200.050,00 PLN ujawniona jako inne 

należności wykazana w sprawozdaniu finansowym za I kw. 2022 roku. Kwota ta wynika z zawartej przez obecny 

Zarząd Emitenta umowy sprzedaży udziałów w Capital Market Brand sp. z o.o. Umowa sprzedaży udziałów została 

zawarta 21 marca 2021, a płatności z niej wynikająca, w kwocie 200.000,00 PLN ma zostać uregulowana przez 

nabywającego w terminie 180 dni od zawarcia umowy. 

Pozostałe należności będące wynikiem prac poprzedniego Zarządu, zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki są trudne 

do odzyskania. Zarząd Spółki rozważa dokonanie odpisu aktualizującego wartość należności w kolejnym okresie 

sprawozdawczym. 

 

Na inwestycje krótkoterminowe ujawnione w sprawozdaniu finansowym składały się m. in.: krótkoterminowe 

aktywa finansowe w jednostkach powiązanych w kwocie 10.100,00 PLN. Pozycja ta obejmowała akcje Macro 

Games S.A. w wysokości 10.000,00 PLN oraz inwestycje w jednostkach powiązanych w wysokości 100,00 PLN. 

Istotną składową inwestycji krótkoterminowych były inwestycje w pozostałych jednostkach obejmujące 

udzielone pożyczki w kwocie 102.850,00 PLN oraz środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w kwocie 30.364,33 

PLN. Zaznaczyć należy, że ujęta w sprawozdaniu finansowym za zakończony rok 2021 kwota udzielonych pożyczek 

została przez błędne zadekretowana. Emitent zamierza dokonać stosowanej korekty. Zarząd Spółki deklaruje, że 

kwota udzielonych pożyczek obejmuje wartość 7.400 PLN i nie stanowi istotnej pozycji z punktu widzenia 

finansów Emitenta. Pozostała kwota to posiadane przez Spółkę akcje lub udziały w „pozostałych jednostkach”. 

Wykazana na koniec marca 2022 struktura inwestycji krótkoterminowych nie uległa istotnej zmianie, a ich 

wartość wyniosła 117.990,82 PLN 

 

W obliczu braku uzyskiwania przez Spółkę stabilnych przychodów istotną pozycję stanowią wykazane 

zobowiązania. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Spółka nie posiadała zobowiązań długoterminowych. Zobowiązania 

krótkoterminowe stanowiły 413.495,06 PLN. Zobowiązania krótkoterminowe obejmowały: zobowiązania wobec 

pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale w kwocie 110.823,08 PLN. Kwota 

ta wynikała z zawartej z Prime Consulting Partners sp. z o.o. umowy potrącenia wierzytelności oraz umowy z PFR 

Największą pozycję tworząca zobowiązania krótkoterminowe stanowiły zobowiązania wobec pozostałych 

jednostek w kwocie 302.671,98 PLN. Pozycja ta obejmowała kredyty i pożyczki w kwocie 232,932,90 PLN oraz 

zobowiązania z tytułu dostaw w kwocie 51.673,34 PLN. Kredyty i pożyczki wykazane w zobowiązaniach 

krótkoterminowych obejmowały finansowanie udzielone przez głównego akcjonariusza, tj. Movie Games S.A., 

Movie Games Mobile S.A. oraz Road Studio S.A. 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług obejmowały transakcje będące wynikiem prac poprzedniego Zarządu. 

Wykazana na dzień 31 marca 2022 roku kwota zobowiązań krótkoterminowych wyniosła 476.403,81 PLN i 

obejmowała głównie kredyty i pożyczki w kwocie 236.819,21 PLN oraz inne zobowiązania krótkoterminowe w 

kwocie 109.503,08 PLN, wykazane również na dzień 31 grudnia 2021 roku.  
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13.4 Zapotrzebowanie kapitałowe Emitenta do końca 2022 r., strategia rozwoju i cele emisyjne 

 

W 2021 roku Emitent dokonał zmiany profilu działalności koncentrując swoje działania na transformacji 

dotychczasowego profilu działalności. Przyjęte przez Zarząd kierunki rozwoju zakładają koncentrację na rynku 

gamedev. Celem Emitenta jest zarówno produkcja własnych gier jak również współpraca z obecnymi na rynku 

studiami gamedev w zakresie portingu gier do środowiska wirtualnej rzeczywistości. Na dzień 31 grudnia 2021 

roku Spółka wykazała pozycję środki „pieniężne w kasie i na rachunkach” w wysokości 30.364,33 PLN, poziom 

gotówki spadł do kwoty 5 404,82 na dzień 31 marca 2022 roku. Na dzień sporządzenia Memorandum 

Informacyjnego Emitent nie uzyskuje przychodów związanych z działalnością w segmencie gamedev. Zmiana 

profilu działalności wymaga przeprowadzenia szeregu zmian w organizacji prowadzonego biznesu. W wyniku 

wygaszania działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw 

oraz w związku z budowaniem nowego segmentu biznesowego wyróżnić można okres przejściowy, w którym 

obecnie znajduje się Spółka. Wskazany okres przejściowy charakteryzuje się podwyższonym zapotrzebowaniem 

na kapitał obrotowy przy braku zdolności do generowania przychodów.  

W celu zaspokojenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy, który zapewni Emitentowi nie tylko możliwość 

zrealizowania celi emisyjnych, lecz również możliwość niezakłóconego funkcjonowania do końca 2022 roku 

Spółka zawarła umowy pożyczkowe z głównym akcjonariuszem – Movie Games S.A. (posiadającym 41,79% 

udziału w kapitale zakładowym Emitenta), Movie Games Mobile S.A oraz Road Studio S.A. Wskazane umowy 

pożyczkowe zostały zawarte w poniższych terminach oraz na poniższych warunkach: 

● Umowa z dnia 12 lipca 2021 roku zawarta z Movie Games Mobile S.A. – pożyczka na kwotę 30.000,00 

PLN z terminem spłaty do 12 lipca 2022 r., oprocentowanie 5% - spłata jednorazowa  

● Umowa z dnia 14 lipca 2021 roku zawarta z Road Studio S.A. – pożyczka na kwotę 30.000,00 PLN z 

terminem spłaty do 14 lipca 2020 r., oprocentowanie 5% - spłata jednorazowa 

● Umowa z dnia 17 września 2021 roku zawarta z Road Studio S.A. – pożyczka na kwotę 70.000,00 PLN z 

terminem spłaty do 17 września 2022 r., oprocentowanie 5% - splata jednorazowa 

● Umowa z dnia 08 listopada 2021 roku zawarta z Movie Games S.A. – pożyczka na kwotę 100.000,00 PLN 

z terminem spłaty do 4 listopada 2022 r., oprocentowanie 5% - spłata jednorazowa 

 

Łączna kwota zobowiązań wynikających z zawartych umów pożyczek pomiędzy Emitentem, a Movie Games S.A., 

Movie Games Mobile S.A. oraz Road Studio S.A. to 230.000,00 PLN. W sprawozdaniu finansowym za zakończony 

rok obrotowy 2021, kwota udzielonych Spółce pożyczek została wykazana w kwocie 300.000,00 PLN. Jest to 

wynik błędnego ujęcia pożyczek udzielonych przez Road Studio S.A. 

Celem pozyskania wskazanego finansowania było pokrycie bieżących potrzeb finansowych Spółki. Finansowanie 

działalności Emitenta poprzez pozyskiwanie kapitału zewnętrznego wynika z braku stałych powtarzalnych 

przychodów. Spółka szacuje, że pierwsze przychody ze sprzedaży gier powinny pojawić się w II/III kw. 2023 roku.  

 

W ciągu najbliższych 12 miesięcy Emitent zakłada rozwój budowany w oparciu o wewnętrzne kompetencje 

zespołu oraz o rozpoznawalność marki, którą ma zapewnić obecność w akcjonariacie Movie Games S.A. We 

wskazanym czasie Spółka zamierza również zawrzeć pierwsze umowy wykonawcze dotyczące portingu gier do 

środowiska wirtualnej rzeczywistości. Pierwszym krokiem przybliżającym Spółkę do realizacji wskazanego celu 

było zawarcie umów z Movie Games S.A., Road Studio S.A., True Games S.A., DRAGO Entertainment S.A. oraz 

listu intencyjnego z Flint Arts Sp. z o.o. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego trwają negocjacje 

dotyczące zawarcia umów wykonawczych i wydawniczych ze wskazanymi podmiotami. Zarząd Emitenta 

sygnalizuje jednak, że wskazane rozmowy są na zaawansowanym poziomie. Zaznaczyć należy jednak, że 

finalizacja wskazanych negocjacji jest zależna od sukcesu związanego z pozyskaniem kapitału z przeprowadzanej 

emisji akcji serii M. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na zrealizowanie celi inwestycyjnych w zakresie 

produkcji gier. W przypadku finalizacji umów wydawniczych, jak i wykonawczych Spółka zamierza utrzymywać 

aktywną komunikację z inwestorami poprzez informowanie rynku w komunikatach bieżących o postępach przy 
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produkcji gier. Emitent zamierza również skorzystać z doświadczenia i wsparcia Movie Games S.A. podczas 

promowania pierwszego tytułu. Kompetencje zgromadzone w ramach grupy kapitałowej mają w znacznym 

stopniu przyspieszyć rozpoznawalności produkcji Spółki. Oprócz wsparcia głównego akcjonariusza Emitent 

zamierza również prowadzić samodzielne działania. W tym celu wraz z rozpoczęciem produkcji gry Spółka stworzy 

dla tego IP kartę na Steam Store i zacznie budować wishlistę graczy. Na bieżąco będzie monitorować 

zainteresowanie projektem. Sklep ten będzie też pierwszym kanałem w ramach którego Spółka planuje dokonać 

premiery swojej produkcji. Po udostępnieniu gry na Steam Movie Games VR S.A przystąpi do certyfikacji 

umożliwiającej umieszczanie wykonanych produkcji na Oculus Store, wykorzystując potencjał sprzedażowy 

platformy. W celu zapewnienia ciągłości produkcji Spółka zamierza na bieżąco monitorować i aktualizować 

harmonogram wydawniczy. Równolegle z produkcją pierwszego tytułu prowadzone będą prace nad kolejnymi 

grami. W celu sfinalizowania zakładanych prac Emitent zamierza korzystać ze wsparcia zewnętrznych zespołów 

produkcyjnych. Jednak intencją Spółki jest posiadanie własnego zespołu, który docelowo ma liczyć 4 do 6 osób. 

Pozwoli to na lepsza kontrolę i koordynację prowadzonych prac. Emitent zamierza zbudować własny zespół na 

przełomie 2022 oraz 2023 roku.  

Do realizacji powyższych celów spółka planuje pozyskać odpowiednie finansowanie. Rozmowy w tym zakresie 

trwają a w momencie ich finalizacji Spółka poinformuje rynek odpowiednimi komunikatami. Na dzień 

sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent nie wyklucza żadnych scenariuszy jak chociażby pożyczki ze 

spółek z grupy czy też wejście nowego inwestora. 

 

Zmiana profilu działalności, a w konsekwencji wyznaczenie nowych kierunków rozwoju wymaga ze strony Spółki 

przyjęcia nowych celi, w tym również celi, które będą finansowane w wyniku środków pozyskanych z emisji akcji 

serii M. 

 

Cel emisyjny 
Środki z emisji akcji 

serii M 
Środki własne Wartość łączna 

Planowany termin 
realizacji 

Finansowanie produkcji i wydanie 
“Stunty Cars”  

500 000,00 PLN  
 

500 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  

7) Przygotowanie zarysu gry  10 000,00 PLN*   10 000,00 PLN  I kw. 2022 r.  

8) Przygotowanie GDD  20 000,00 PLN   20 000,00 PLN  III kw. 2022 r.  

9) Zaplanowanie prac i kamieni 
milowych  

10 000,00 PLN  
 

10 000,00 PLN  III kw. 2022 r.  

10) Rozwój projektu na podstawie 
ustalonych kamieni milowych  

380 000,00 PLN  
 

380 000,00 PLN  II kw. 2023 r.  

11) Prace marketingowe budujące 
świadomość o grze w grupie 
docelowej  

55 000,00 PLN  
 

55 000,00 PLN  II kw. 2023 r.  

12) Finał kampanii marketingowej 
dla gotowego produktu  

25 000,00 PLN  
 

25 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  

Produkcja portu dla DRAGO 
Entertainment  

700 000,00 PLN  
 

700 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  

1)  Przygotowanie designu konwersji 
mechanik pod platformę VR  

20 000,00 PLN  
 

20 000,00 PLN  III kw. 2022 r.  

6) Zaplanowanie prac i kamieni 
milowych  

12 000,00 PLN  
 

12 000,00 PLN  III kw. 2022 r.  

7) Rozwój projektu na podstawie 
ustalonych kamieni milowych  

588 000,00 PLN  
 

588 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  

8) Prace marketingowe budujące 
świadomość o grze w grupie 
docelowej + cross promocja z 
istniejącymi tytułami  

55 000,00 PLN  

 

55 000,00 PLN  II kw. 2023 r.  

9) Finał kampanii marketingowej 
dla gotowego produktu  

25 000,00 PLN  
 

25 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  

Produkcja “Fix My Spacecar”  300 000,00 PLN  300 000,00 PLN 600 000,00 PLN  IV kw. 2023 r.  

1)   Przygotowanie zarysu gry  12 500,00 PLN   12 500,00 PLN  I kw. 2022 r.  

2)   Przygotowanie GDD  25 000,00 PLN   25 000,00 PLN  IV kw. 2022 r.  
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3)   Zaplanowanie prac i kamieni 
milowych  

12 500,00 PLN  
 

12 500,00 PLN  IV kw. 2022 r.  

4)   Rozwój projektu na podstawie 
ustalonych kamieni milowych  

250 000,00 PLN  
220 000,00 PLN 

470 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  

5)   Prace marketingowe budujące 
świadomość o grze w grupie 
docelowej  

0,00 PLN  55 000,00 PLN  55 000,00 PLN  III kw. 2023 r.  

6)   Finał kampanii marketingowej dla 
gotowego produktu  

0,00 PLN  25 000,00 PLN  25 000,00 PLN  IV kw. 2023 r.  

Razem  1 500 000,00 PLN  300.000,00 PLN 1 800 000,00 PLN    

Źródło: Emitent 

*koszty, które nie zostały zafakturowane na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu 

 

Cele emisyjne wykazane w powyższej tabeli zostały uszeregowane według nadanych im przez Emitenta 

priorytetów, oznacza to, że poszczególne cele zostaną zrealizowane pod warunkiem pozyskania odpowiedniej 

kwoty finansowania z emisji akcji serii M. 

 

Zaznaczyć należy, że wskazane przez Emitenta cele emisyjne przekraczają kwotę, którą Spółka zamierza pozyskać 

z planowanej emisji. Zarząd Movie Games VR S.A. wskazuje jednak, że wraz z końcem I kw. 2022 roku pozyskał 

klienta, dla którego będzie świadczył usługi doradcze z zakresu tworzenia, edycji oraz zabezpieczania stron 

internetowych. Osiągnięte w I kw. 2022 roku przychody z działalności doradczej wyniosły 100.000,00 PLN. Zarząd 

Emitenta wskazuje, że było to zdarzenie jednorazowe, a Spółka zamierza skupić się na działalności podstawowej 

jaką jest tworzenie i wydawnictwo gier. Brakująca kwota wymagana do sfinansowania obranych celi 

inwestycyjnych zostanie uzupełniona poprzez pozyskanie pożyczek od głównego akcjonariusza tj. Movie Games 

S.A. bądź też z wpływów pochodzących z premiery pierwszej produkcji. 

 

Zarząd Emitenta zaznacza, że wyżej opisane cele emisyjne mogą ulec zmianie w zakresie kwot i terminów ich 

realizacji, w przypadku, jeżeli Emitent uzna, że realizacja innych celów przyczyni się w lepszy sposób do rozwoju 

Spółki.  

W sytuacji zidentyfikowania celu, który w opinii Zarządu lepiej przyczyni się do wzrostu Spółki, Zarząd może 

podjąć decyzje o przekazaniu pozyskanych środków na inny cel. W takiej sytuacji Zarząd przedstawi alternatywny 

cel wpisujący się w założoną strategię rozwoju. 

 

13.5 Opis rynków działalności  

 

Światowe perspektywy rozwoju rynku gier  

Globalna branża gier rozwija się bardzo szybko - z uwagi na wysoką dynamikę wzrostu, jest to także rynek bardzo 

zmienny. Jest to szczególnie istotne w roku 2021, w którym dodatkową zmienność generują czynniki zewnętrzne 

(pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, niestabilna sytuacja geopolityczna na świecie, czy problemy wewnętrzne 

Stanów Zjednoczonych) oraz czynniki wewnętrzne (w szczególności dynamiczny rozwój technologii VR/AR, 

premiery konsol piątej generacji i zmiany strukturalne związane z łączeniem społeczności graczy niezależnie od 

wykorzystywanej przez nich platformy sprzętowej).  

Zgodnie z badaniami firmy Newzoo największym rynkiem w ostatnich latach był rynek chiński. Pozycja lidera dla 

Chin nie jest jednak stała, gdyż udział w światowych przychodach jest tam podobny do tego z USA. W tej samej 

chwili to region Azji – Pacyfiku stanowił aż 50,2% łącznych przychodów ze sprzedaży gier na świecie w 2020. 

Kolejne miejsce zajmowała Ameryka Północna z 24% udziałem, a niewiele za nią – region Europa, odpowiedzialny 

za 18%. Na samym końcu pozostaje Ameryka Łacińska, której udział w rynku wynosi 4% i Afryka, której udział 

wynosi 4%. Najszybciej rozwijają się rynki młode – Rynek afrykański rozwijał się w rekordowym tempie 4,8% r/r, 

dwucyfrowe wzrosty odnotował również rynek Ameryki Łacińskiej (wzrost o 5,1% rok do roku). Region Azji-

Pacyfiku odnotował wzrost +3,0% r/r, rynek amerykański zmniejszył się o 7,2% r/r, a europejski o 5,6% r/r.  
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Jednym z powodów ograniczających ekspansję rynków azjatyckich jest szeroko zakrojona akcja legislacyjna 

mająca na celu walkę z uzależnieniem od gier komputerowych wśród najmłodszych. W wielu krajach, w 

szczególności w Chinach i Korei Południowej, obowiązują ustawowe limity ograniczające czas przeznaczany na tę 

formę rozrywki. W Chinach ponadto funkcjonuje bardzo restrykcyjny system certyfikacji gier, który znacząco 

ogranicza możliwości legalnego wprowadzania nowych tytułów (nowy regulator praktycznie zamroził wszystkie 

debiuty w drugiej połowie 2018 roku).  

Globalny rynek gier komputerowych wyceniany jest w tym roku na kwotę ok. 175,8 miliardów USD, z 

uśrednionym spadkiem wzrostu wynoszącym 8,7% w ostatnich latach. Perspektywy rozwoju branży są 

zaskakujące. Do 2023 wzrosnąć ma on do kwoty przewyższającej 200 miliardów dolarów.  

 

 
Źródło: Newzoo 2021 Global Games report  

 

 
Źródło: Newzoo 2021 Global Games report  

 

Rynek gier VR  

 

Emitent działa na rynku rozszerzonej rzeczywistości (ang. Extended Reality - XR), który branżowo jest dalej 

dzielony na rynek wirtualnej rzeczywistości (ang. Virtual Reality – VR) oraz poszerzonej rzeczywistości (ang. 

Augmented Reality – AR). Spółka tworzy gry wideo na platformy VR, które cieszą się rosnącą popularnością. 

Pierwsze platformy VR zadebiutowały na rynku w roku 2014, lecz przez niedopracowane technicznie konstrukcje 

nie zdobyły uznania wśród graczy. Wydatki ponoszone przez producentów na badania i rozwój oraz poprawę 

doświadczeń użytkowników sprawiły, iż obecnie platformy VR cieszą się bardzo dużą i stale rosnącą 

popularnością, a popyt na urządzenia przewyższa ich podaż. Najnowszym zestawem VR do gier jest platforma 

Oculus Quest 2 debiutująca na rynku 13 października 2020 roku. Oculus Quest 2 to platforma typu standalone, 

której producentem jest Facebook. Platforma zastępująca zestaw Oculus Quest cieszy się dużą popularnością, 

gdyż przed światową premierą serie produktu przeznaczone na rynek zostały wyprzedane w przedsprzedaży.  

Pierwsze gogle: Oculus Rift , HTC Vive oraz Playstation VR powstały w 2016 roku. Były to przewodowe gogle, 

które po raz pierwszy zostały skomercjalizowane. W 2018 roku powstały pierwsze bezprzewodowe gogle 

komercyjne, które cechowała mniejsza moc - Xiaomi VR oraz Oculus Go. W czerwcu 2019 roku wyprodukowane 

zostały pierwsze gogle bezprzewodowe o wyższej mocy – Oculus Quest 1, gogle cechujące się najwyższą jakością 

obrazu- Valve Index oraz Sony rejestruje nowe patenty w technologii VR1- Sony Interactive Entertainment. W 
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październiku 2020 roku do sprzedaży wprowadzone zostały gogle Oculus Quest 2. Cechuje je lepsza mocy niż 

poprzednia wersja i wysokie zainteresowanie odbiorców2.  

Obecnie dostępne na rynku zestawy VR (ang. headset) można sklasyfikować na trzy główne kategorie: zestawy 

wymagające współpracy z innymi platformami – komputerami i konsolami, zestawy tzw. standalone, które nie 

potrzebują wsparcia innych urządzeń oraz zestawy mobilne, które wymagają używania smartfona.  

 

Zestawy wymagające współpracy z innymi platformami  

 

    

Valve Index  Oculus Rift S  
  

Zestawy współpracujące z innymi platformami wymagają połączenia z np. komputerem – gogle Valve Index, 

Oculus Rift S, HTC Vive czy konsolą np. gogle PS VR. Gogle tej kategorii są najdroższymi zestawami na rynku, 

oferują najlepsze doznania użytkownikom i posiadają najlepsze specyfikacje.  

 

Zestawy standalone  

    

Xiaomi MI VR  Oculus Quest  
 

Zestawy standalone posiadają wbudowaną pamięć, wyświetlacz i procesor, dzięki czemu nie potrzebują do 

działania zewnętrznych urządzeń. Grę wystarczy zainstalować na urządzeniu, po czym jest ono gotowe do 

działania. Urządzenia tej kategorii to między innymi Oculus Quest, Oculus GO, Xiaomi MI VR oraz Vive Focus. 

Zestawy standalone oferują wysoką jakość rozgrywki.  

 

Zestawy mobilne  

  

    
Samsung Gear VR  BOBO VR Z4  
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Zestawy mobilne wymagają użycia smartfonu, który wkłada się do wnętrza okularów służąc tym samym za ekran. 

Sprzęty tej kategorii charakteryzują się przystępnymi cenami, lecz oferują najniższą jakość rozgrywki.  

Struktura sprzedaży poszczególnych zestawów VR w ujęciu globalnym mocno się zmienia. Jako pierwsze w 2014 

roku pojawiały się prototypy gogli mobilnych i konsolowych, głównie produkcji firm Samsung, oraz Sony. Zestawy 

mobilne, będące pierwszymi na rynku, cieszyły się popularnością, która systematycznie spada ustępując miejsca 

platformom konsolowym i komputerowym oraz dostępnymi od niedawna zestawami standalone.  

W 2019 roku przychody związane ze sprzedażą urządzeń oraz aplikacji VR/AR wyniosły 6,5 mld USD, a w 2020 

wzrosły do 6,7 mld USD. Prognozy wskazują, że do 2023 r. przychody te wzrosną do 11 mld USD i będą 

generowane przede wszystkim przez VR. Największą popularnością cieszą się kompletne zestawy do wirtualnej 

rzeczywistości, których sprzedaż w 2019 roku podwoiła      się. Oculus Quest, który miał debiut w maju 2019 r. 

sprzedał się w liczbie 208 tys. Egzemplarzy w II kwartale 2019 roku. Kompletne zestawy są atrakcyjne dla 

większości graczy, gdyż nie wymagają posiadania konsoli lub komputera PC, a dodatkowo są bardzo łatwe w 

obsłudze. Urządzenia te zdobyły 49% rynku w 2019 r. Obecnie wskazuje się, że trend ten będzie się zwiększał, o 

czym może świadczyć fakt, że najlepiej sprzedającym się zestawem słuchawkowym VR w trzecim kwartale 2020 

r. był Oculus Quest. Dodatkowo należy wskazać, że ma nastąpić kolejna premiera urządzenia Oculus- Oculus Qu     

est 2. Oczekiwania wobec sprzedaży Quest 2 w 2021 r. oscylują na poziomie 3 mln sztuk.  

 

  

 
Źródło: https://www.kpt.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/kpbg2020.pdf  

 

Przychody ze sprzedaży gier VR wzrosły o 41% w 2019 roku w stosunku do roku 2018, głównie z powodu 

pojawienia się nowej platformy - Oculus Quest. Konsumenci wydali w sumie 171 mln USD na samodzielne gry VR 

w ciągu roku 2019, a dla porównania, gry na PC VR zarobiły 86 milionów dolarów w tym samym okresie. Duży 

udział gier mobilnych AR wynika głównie z olbrzymiego sukcesu komercyjnego gry Pokemon GO. Łączna      

wartość gier sprzedanych w VR w 2019 wyniosła około 500 mln USD.  

W 2020 r. rynek VR został wyceniony na 17,25 mld USD. Prognozuje się, że osiągnie 184,66 mld USD do 2026 r. 

przy CAGR 48,7% w okresie prognozy od 2021 do 2026 roku. VR zyskuje uznanie wśród graczy, co jest wynikiem 

postępu technologicznego w tej dziedzinie oraz pojawienie się nowych przedsiębiorstw.  
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14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych 

 

W 2021 roku Emitent dokonał zmiany profilu działalności koncentrując swoje działania w segmencie gamedev. 

Przed zmianą profilu działalności Emitent prowadził działalność w sektorze doradztwa gospodarczego, pełnił 

również rolę Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. IPO Doradztwo Strategiczne S.A 

prowadził również działalność inwestycyjną, angażując się kapitałowe w obsługiwane spółki bądź inne podmioty. 

Działania podejmowane przez Movie Games VR S.A. Koncentrują się na wychodzeniu z inwestycji dokonanych 

przez poprzednika prawnego.  

W 2021 roku Spółka dokonała dezinwestycji, dokonując sprzedaży posiadanych aktywów na łączną kwotę 

89.184,32 PLN. Emitent dokonał sprzedaży posiadanych akcji spółek: Forposta S.A., IPO 3D S.A. oraz IPO 

Crowdfunding S.A.  

Dnia 03 stycznia 2021 roku Emitent zawarł przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w CapitaL Market Brand 

sp. z o.o. Zawarta umowa przedwstępna dotyczyła sprzedaży 300 posiadanych udziałów. Przyrzeczona umowa 

sprzedaży została zawarta 21 marca 2022 roku. W ramach zawartej umowy strony uzgodniły cenę sprzedaży 

posiadanych udziałów na kwotę 200.000.00 PLN. Zapłata wskazanej kwoty ma nastąpić w ciągu 180 dni od dnia 

zawarcia umowy. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent nie otrzymał wskazanej 

należności.  

 

15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, ugodowym, 

arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć 

istotne znaczenie dla działalności Emitenta 

 

W stosunku do Emitenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, układowego, ugodowego, arbitrażowego, 

egzekucyjnego lub likwidacyjnego, których wynik może mieć znaczenia dla działalności Emitenta. 

 

16. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, 

postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący 

co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to 

postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na 

sytuację finansową Emitenta, albo stosowną informację o braku takich postępowań 

 

W okresie ostatnich 12 miesięcy nie miały miejsca postępowania przed organami administracji publicznej, 

postępowania sądowe lub postępowania arbitrażowe, które miały lub mogą mieć wpływ na sytuację finansową 

Emitenta. Według wiedzy Emitenta takie postępowanie nie wystąpią w najbliższej przyszłości 

 

17. Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które 

mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień 

w nich inkorporowanych 

 

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent jest stroną 4 umów pożyczkowych, w których 

występuje jako pożyczkobiorca. Umowy te zostały zawarte pomiędzy Spółką a głównym akcjonariuszem tj. Movie 

Games S.A. oraz Road Studio S.A. i Movie Games Mobile S.A. Ponadto Emitent korzysta ze wsparcia w postaci 

tarczy finansowej PFR. Spółka w dwóch umowach pożyczkowych występuje jako pożyczkodawca, lecz z uwagi na 

ich łączną kwotę 7.400,00 PLN (siedem tysięcy czterysta złotych, zero groszy) nie mają one istotnego znaczenia 

dla sytuacji finansowej emitenta. Pozostałe zobowiązania zostały zawarte na poniższych warunkach oraz w 

poniższych terminach: 
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Dnia 18 czerwca 2020 roku IPO doradztwo Kapitałowe S.A. (poprzednia nazwa firmy Emitenta) zawarł umowę 

subwencji finansowej z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. Przedmiotem umowy była subwencja finansowa w 

kwocie 60.000,00 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych, zero gorszy). Kwota otrzymanej subwencji jest 

nieoprocentowana. Spłata subwencji finansowej rozpocznie się 13 miesiąca, licząc od pierwszego pełnego 

miesiąca od dnia wypłaty subwencji finansowej Przedsiębiorcy. Kwota subwencji finansowej będzie spłacana w 

24 równych miesięcznych ratach.  

 

Dnia 12 lipca 2021 roku IPO Doradztwo Kapitałowe S.A (poprzednia nazwa firmy Emitenta) zawarł umowę 

pożyczki w kwocie 30.000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych, zero groszy) z Movie Games Mobile S.A. Umowa 

pożyczki przewidywała jej oprocentowanie w wysokości 5% oraz została zawarta na okres 12 miesięcy. Spłata 

wraz z odsetkami ma nastąpić w jednorazowej racie płatnej do 12 lipca 2022 roku. Strony umowy dopuszczają 

jednak możliwość konwersji wierzytelności przysługującej pożyczkodawcy na akcje. 

 

Dnia 14 lipca 2021 roku IPO Doradztwo Kapitałowe S.A (poprzednia nazwa firmy Emitenta)zawarł umowę 

pożyczki w kwocie 30.000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych, zero groszy)z Road Studio S.A. Umowa pożyczki 

przewidywała jej oprocentowanie w wysokości 5% oraz została zawarta na okres 12 miesięcy. Spłata wraz z 

odsetkami ma nastąpić w jednorazowej racie płatnej do 14 lipca 2022 roku. Strony umowy dopuszczają jednak 

możliwość konwersji wierzytelności przysługującej pożyczkodawcy na akcje. 

 

Dnia 17 września 2021 roku Movie Games VR .S.A. zawarł umowę pożyczki w kwocie 70.000,00 PLN 

(siedemdziesiąt tysięcy złotych, zero groszy) z Road Studio S.A. Umowa pożyczki przewidywała jej 

oprocentowanie w wysokości 5% oraz została zawarta na okres 12 miesięcy. Spłata wraz z odsetkami ma nastąpić 

w jednorazowej racie płatnej do 17 września 2022 roku. Strony umowy dopuszczają jednak możliwość konwersji 

wierzytelności przysługującej pożyczkodawcy na akcje. 

 

Dnia 8 listopada 2021 roku Movie Games VR .S.A. zawarł umowę pożyczki w kwocie 100.000,00 PLN (sto tysięcy 

złotych, zero groszy) z Movie Games S.A. Umowa pożyczki przewidywała jej oprocentowanie w wysokości 5% 

oraz została zawarta na okres 12 miesięcy. Spłata wraz z odsetkami ma nastąpić w jednorazowej racie płatnej do 

04 listopada 2022 roku. Strony umowy dopuszczają jednak możliwość konwersji wierzytelności przysługującej 

pożyczkodawcy na akcje. 

 

18. Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za 

okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 

zamieszczonymi w Memorandum 

 

W 2021 roku Spółka dokonała dezinwestycji, dokonując sprzedaży posiadanych aktywów na łączną kwotę 

89.184,32 PLN. Emitent dokonał sprzedaży posiadanych akcji spółek: Forposta S.A., IPO 3D S.A. oraz IPO 

Crowdfunding S.A.  

 

Dnia 12 lipca 2021 roku IPO Doradztwo Kapitałowe S.A (poprzednia nazwa firmy Emitenta) zawarł umowę 

pożyczki w kwocie 30.000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych, zero groszy) z Movie Games Mobile S.A. Umowa 

pożyczki przewidywała jej oprocentowanie w wysokości 5% oraz została zawarta na okres 12 miesięcy. Spłata 

wraz z odsetkami ma nastąpić w jednorazowej racie płatnej do 12 lipca 2022 roku. Strony umowy dopuszczają 

jednak możliwość konwersji wierzytelności przysługującej pożyczkodawcy na akcje. 

 

Dnia 14 lipca 2021 roku IPO Doradztwo Kapitałowe S.A (poprzednia nazwa firmy Emitenta) zawarł umowę 

pożyczki w kwocie 30.000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych, zero groszy)z Road Studio S.A. Umowa pożyczki 

przewidywała jej oprocentowanie w wysokości 5% oraz została zawarta na okres 12 miesięcy. Spłata wraz z 
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odsetkami ma nastąpić w jednorazowej racie płatnej do 14 lipca 2022 roku. Strony umowy dopuszczają jednak  

możliwość konwersji wierzytelności przysługującej pożyczkodawcy na akcje. 

 

Dnia 17 września 2021 roku Movie Games VR .S.A. zawarł umowę pożyczki w kwocie 70.000,00 PLN 

(siedemdziesiąt tysięcy złotych, zero groszy) z Road Studio S.A. Umowa pożyczki przewidywała jej 

oprocentowanie w wysokości 5% oraz została zawarta na okres 12 miesięcy. Spłata wraz z odsetkami ma nastąpić 

w jednorazowej racie płatnej do 17 września 2022 roku. Strony umowy dopuszczają jednak możliwość konwersji 

wierzytelności przysługującej pożyczkodawcy na akcje. 

 

Dnia 8 listopada 2021 roku Movie Games VR .S.A. zawarł umowę pożyczki w kwocie 100.000,00 PLN (sto tysięcy 

złotych, zero groszy) z Movie Games S.A. Umowa pożyczki przewidywała jej oprocentowanie w wysokości 5% 

oraz została zawarta na okres 12 miesięcy. Spłata wraz z odsetkami ma nastąpić w jednorazowej racie płatnej do 

04 listopada 2022 roku. Strony umowy dopuszczają jednak możliwość konwersji wierzytelności przysługującej 

pożyczkodawcy na akcje. 

 

Wskazane powyżej umowy w istotny sposób wpływają na działalność Emitenta. ponieważ na dzień sporządzenia 

Memorandum Informacyjnego Spółka nie osiąga stałych przychodów, co jest następstwem zmiany profilu 

działalności.  

 

19. Wskazanie istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz 

innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu zamieszczonych w 

Memorandum Informacyjnym sprawozdań finansowych 

 

Po sporządzeniu zamieszczonych w Memorandum Informacyjnym sprawozdań finansowych nie wystąpiły istotne 

zmiany w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego grupy kapitałowej mające wpływ na zmianę sytuacji 

finansowej i majątkowej Emitenta. 

 

20. Prognozy wyników finansowych Emitenta  

 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych. 

 

21. Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących Emitenta 

 

21.1 Dane o Członkach Zarządu Emitenta 

 

Zgodnie z § 5 Statutu Spółki Zarząd składa się z 1 do 4 członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę 

Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję 

 

W skład Zarządu Emitenta wchodzą: 

Kamil Mańko – Prezes Zarządu 

Jan Laskowski – Członek Zarządu ds. Virtual Reality 

 

Kamil Mańko – Prezes Zarządu 

  

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  
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Kamil Mańko – Prezes Zarządu, data upływu okresu kadencji: 09 lipca 2024 r.  

  

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

  

Absolwent Geoinformatyki na Wojskowej Akademii Technicznej oraz Studiów Podyplomowych z zakresu 

Wyceny Nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Od roku 2011 zawodowo związany z branżą IT. W 

latach 2011 - 2017 pełnił rolę Account Managera w Sii Polska. Następnie związany z Avenga IT 

Professionals gdzie obecnie pełni rolę Business Unit Directora odpowiedzialnego za współpracę z 

sektorem finansowym w Polsce i regionie DACH. Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia i 

wdrażania strategii sprzedaży, nawiązywania relacji z klientami, zarządzania zespołami handlowymi oraz 

budowie zespołów projektowych. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu nowych technologii, metodologii 

projektowych i zarządzania usługami IT.  

  

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie 

dla emitenta  

  

Nie prowadzi działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki.  

  

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 

trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 

wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal 

wspólnikiem  

  

W okresie ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem ani członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych spółek prawa handlowego.  

  

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z 

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 

rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba 

taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego,  

  

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani 

nie otrzymał sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego.  

  

f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których 

dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,  

  

W okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 

odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł przypadek upadłości, 

zarządu komisarycznego lub likwidacji.  

  

g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej 
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albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 

osoby prawnej,  

  

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

 

h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

  

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

Jan Laskowski – Członek Zarządu ds. Virtual Reality 

  

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

  

Jan Laskowski – Członek Zarządu ds. Virtual Reality, data upływu okresu kadencji: 09 lipca 2024 r.  

  

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

  

Absolwent Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na kierunku informatyka, o specjalizacji 

programowanie gier/multimedia. Od roku 2011 zawodowo związany z gamedevem w roli programisty 

gier a od roku 2017 zajmował stanowiska głównego programisty przy projektach VR i AR. Posiada duże 

doświadczenie w zakresie programowania gier (2D/3D) i aplikacji Virtual Reality i Augmented Reality w 

technologii Unreal Engine 4 i Unity. Jako główny programista zdobył doświadczenie w prowadzeniu 

zespołów przy wielu udanych produkcjach. 

  

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie 

dla emitenta  

  

Nie prowadzi działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki.  

  

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 

trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 

wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal 

wspólnikiem  

  

W okresie ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem ani członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych spółek prawa handlowego.  

  

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z 

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 

rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba 

taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego,  
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W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani 

nie otrzymał sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego.  

  

f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których 

dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,  

  

W okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 

odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł przypadek upadłości, 

zarządu komisarycznego lub likwidacji.  

  

g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej 

albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 

osoby prawnej,  

  

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

  

h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

  

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

21.2 Dane o członkach Rady Nadzorczej 

 

Zgodnie z § 8 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków powoływanych na okres 

wspólnej trzyletniej kadencji. 

 

Dnia 03.03.3022 Movie Games S.A otrzymała od Pani Niny Żwirko rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej oraz dnia 24 stycznia 2021 roku Spółka otrzymała oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka 

Rady Nadzorczej od Pana Patryka Jasińskiego. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej nie zostały uwzględnione w 

rejestrze KRS. 

 

Dnia 06.05.2022 Zarząd Movie Games VR S.A. poinformował, że Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w 

sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pan Szymona Westfala oraz Pana Piotra Kubińskiego, w drodze 

kooptacji. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego skład Rady Nadzorczej nie został zaktualizowany 

w KRS.  

 

Skład Rady Nadzorczej: 

Dariusz Wais – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Mateusz Wcześniak – Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Węgliński – Członek Rady Nadzorczej  

Szymon Westfal – Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Kubiński – Członek Rady Nadzorczej 
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Dariusz Wais – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

  

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

  

Dariusz Wais – Przewodniczący Rady Nadzorczej , data upływu okresu kadencji: 14 czerwca 2022 r.  

  

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

  

Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn. Business Development 

Manager w międzynarodowej firmie z sektora przemysłowego, a także Prezes Mill Games S.A. 

akceleratora skupionego na rumuńskim rynku Gamedev. 

  

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie 

dla emitenta  

  

Nie prowadzi działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki.  

 

2020 r. – trwa – Mill Games S.A. – Prezes Zarządu 

  

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 

trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, 

ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem  

 

2022 r. – trwa – Brave Lamb Studio S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

2021 r. – trwa – True Games Syndicate S.A. – Członek Rady Nadzorczej  

2021 r. – trwa – S72 Solutions sp. z o.o. – wspólnik 

2021 r. – trwa – Movie Games VR S.A – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2020 r. – trwa – Mill Games S.A. – Prezes Zarządu  

2020 r. – trwa – Codeaddict S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

 

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego,  

  

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani 

nie otrzymała sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego.  

  

f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana 

osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,  
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W okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 

odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł przypadek upadłości, 

zarządu komisarycznego lub likwidacji.  

  

g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej,  

  

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

  

h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

  

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

Mateusz Wcześniak– Członek Rady Nadzorczej  

  

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

  

Mateusz Wcześniak – Członek Rady Nadzorczej, data upływu okresu kadencji: 14 czerwca 2022  

  

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

  

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, uczestniczył w 

licznych specjalistycznych kursach z zakresu rynku kapitałowego, działalności instytucji finansowych w 

Polsce oraz wdrażania nowoczesnych metod zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi w spółkach 

działających w branży nowych technologii.  

 

Członek zarządów oraz organów nadzoru w spółkach kapitałowych działających m.in. w obszarze 

produkcji gier komputerowych i nowych technologii. Uczestnik licznych konferencji naukowych, 

prelegent na konferencjach branżowych poświęconych tematyce gier komputerowych i nowym 

technologiom, prowadzący szkolenia w zakresie budowania wieloletnich strategii finansowania spółek 

oraz w zakresie opracowywania modelu rozwoju podmiotów z branży nowych technologii ze wsparciem 

ze strony instytucji finansowych w Polsce. 

  

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie 

dla emitenta  

  

Nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.  

  

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 

trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, 

ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem  
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2022 r. – trwa – Lexu! App - Wspólnik 

2021 r. – trwa – Lifesim Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

2021 r. – trwa - Investment Market sp. z o.o. – Wspólnik  

2021 r. – 2022 r. – Image Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

2020 r. – trwa – Goat Gamez S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

2021 r. – 2022 r. – Home Match sp. z o.o. – Wspólnik 

2021 r. – trwa – INC S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

2021 r. – trwa – Movie Games VR – Członek Rady Nadzorczej 

2021 r. – trwa – True Games Syndicate S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

2021 r. – trwa – ETN Capital sp. z o.o. - Wspólnik 

2020 r. – trwa – Wądołowski i wspólnicy sp. k – Wspólnik 

2020 r. – trwa – Live Motion Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

2020 r. – 2022 r. – True Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej  

2020 r. – trwa – Fundacja Walki z Wykluczeniem Finansowym i Pomocy Dłużnikom „OdNowa” – Członek 

Rady Nadzorczej 

2020 r. – 2022 r. – Polyslash S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

2020 r. – 2022 r. – Pixel Crow sp. z o.o. – Prezes Zarząd 

2020 r. – 2021 r. – DRAGO Entertainment S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

2019 r. – 2021 r. – RLTY Investments sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Wspólnik 

2019 r. – 2020 r. – MD Games sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 

2019 r. – 2020 r. – Income Capital Wcześniak, Supeł, Szklarzewski, Wądołowski sp. j. – Wspólnik  

2019 r. – 2020 r. – Income Capital sp. z o.o. – Wspólnik 

2019 r. – 2020 r. – Gaming Investors Company sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Wspólnik 

2019 r. – 2020 r. – DRAGO Entertainment sp z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

2019 r. – 2020 r. – Bored Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

2019 r. – trwa – Fundusz Stabilnego Rozwoju sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, wspólnik 

2017 r. – obecnie – Movie Games S.A. – Prezes Zarządu 

2020 r. – trwa – Road Studio S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

 

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego,  

  

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani 

nie otrzymał sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego.  

  

f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana 

osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,  

  

W okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 

odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł przypadek upadłości, 

zarządu komisarycznego lub likwidacji.  
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g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej,  

  

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

  

h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

  

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

Tomasz Węgliński – Członek Rady Nadzorczej  

  

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

  

Tomasz Węgliński – Członek Rady Nadzorczej, data upływu okresu kadencji: 14 czerwca 2022 r.;  

  

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

  

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Nauk Ścisłych w specjalności zastosowania 

matematyki i informatyki w ekonomii. Od 2006 r. do 2020 r. kierownik agencji celnej na lotnisku w 

Warszawie. Absolwent Game Dev School na specjalizacji „Game Development” (2015 – 2016) oraz 

specjalizacji „Producent Gier Wideo” (2019). Od września 2020 r. producent w Road Studio S.A. Od 

czerwca 2021 r. Head of Production w Road Studio S.A.  

  

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie 

dla emitenta  

  

Nie prowadzi działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki.  

  

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 

trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, 

ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem  

  

W okresie ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem ani członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych spółek prawa handlowego.  

  

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 
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sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego,  

  

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani 

nie otrzymał sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego.  

  

f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana 

osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,  

  

W okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 

odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł przypadek upadłości, 

zarządu komisarycznego lub likwidacji.  

  

g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej,  

  

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

  

h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

  

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

Szymon Westfal – Członek Rady Nadzorczej  

  

b. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

  

Szymon Westfal – Członek Rady Nadzorczej, data upływu okresu kadencji: 14 czerwca 2022 r.;  

  

c. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

  

Absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku Dziennikarstwo i 

Komunikacja Społeczna. Doświadczenie zawodowe uzyskał jako Project Manager w firmie eventovej 

Cover It Up Ltd. w latach 2021 – 2020. Od 2021 roku związany z sektorem gamedev. Od stycznia do 

marca 2021 roku zajmował stanowisko programisty z Road Studio. Obecnie jest Prezesem Zarządu True 

Games Syndicate S.A. oraz producentem w Mill Games S.A.  

 

d. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie 

dla emitenta  

  

Nie prowadzi działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki.  
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e. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 

trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, 

ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem  

  

2022 r. – trwa – True Gmes Syndicate S.A. – Prezes Zarządu 

2021 r. – trwa – S72 Solutions sp. z o.o. – Prezes Zarządu  

 

f. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego,  

  

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani 

nie otrzymał sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego.  

  

g. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana 

osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,  

  

W okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 

odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł przypadek upadłości, 

zarządu komisarycznego lub likwidacji.  

  

h. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej,  

  

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

  

i. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

  

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

Piotr Kubiński – Członek Rady Nadzorczej  

  

c. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

  

Piotr Kubiński – Członek Rady Nadzorczej, data upływu okresu kadencji: 14 czerwca 2022 r.;  



Memorandum Movie Games VR S.A. 

 

 123 

 

  

d. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

  

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku języki literatura polska. Od 2015 r. prowadzi 

badania na Uniwersytecie Warszawskim (obecnie jako adiunkt), gdzie w 2014 r. obronił rozprawę 

doktorską poświęconą grom. Doświadczenie zawodowe zbierał pracując m. in. dla Different Tales, gdzie 

zajmował stanowisko producenta. Ekspert w obszarze gier wideo, autor licznych publikacji 

dziennikarskich i naukowych na temat gier, autor monografii „Gry wideo. Zarys poetyki”. Kierownik kilku 

projektów b+r w obszarach związanych z game developmentem. Obecnie związany z Polsko-Japońską 

Akademią Technik Komputerowch gdzie prowadzi zajęcia poświęcone grom video a zjawiskom 

społecznym. Zawodowy związany również ze spółką Klabater S.A. Goat Gamez S.A. gdzie zajmuje 

stanowisko dyrektora studia.  

 

e. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie 

dla emitenta  

  

Nie prowadzi działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki.  

  

f. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 

trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, 

ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem  

  

2021 r. – trwa - Goat Gamez S.A – Prezes Zarządu 

2021 r. – trwa – Deep Dive sp. z o.o. – Prezes Zarzadu  

2021 t. – trwa – Different Tales S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

2020 r. – trwa – Know For Sure sp. z o.o. – Członek Zarządu 

2018 r. – 2019 r. – Narra sp. z o.o. – Prezes Zarządu  

 

g. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego,  

  

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani 

nie otrzymał sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego.  

  

h. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana 

osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,  

  

W okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 

odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł przypadek upadłości, 

zarządu komisarycznego lub likwidacji.  

  



Memorandum Movie Games VR S.A. 

 

 124 

 

i. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej,  

  

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

  

j. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

  

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  
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22. Struktura akcjonariatu Spółki 

 

Struktura akcjonariatu przed i po przeprowadzeniu oferty publicznej przy założeniu wyemitowania akcji w liczbie 

zapewniającej dojście do skutku emisji w minimalnej liczbie wynikającej z uchwały nr 1 Zarządu Spółki (Rep. A nr 

3948/2022) z dnia 11 maja 2022 roku 

 

Nazwa 
podmiotu 
albo osoba 

przed ofertą po ofercie 

Liczba akcji 
liczba 

głosów na 
WZ 

% łącznej 
liczby akcji 

% łącznej 
liczby 

głosów 
Liczba akcji 

liczba 
głosów na 

WZ 

% łącznej 
liczby akcji 

% łącznej 
liczby 

głosów 

Movie Games 
S.A. 

3 971 875  3 971 875  41,79% 41,79% 3 971 875  3 971 875  41,79% 41,79% 

Szczepan 
Dunin- 
Michałowski 

1 064 000  1 064 000  11,20% 11,20% 1 064 000  1 064 000  11,20% 11,20% 

Pozostali 
akcjonariusze 

4 467 495 4 467 495 47,01% 47,01% 4 467 495  4 467 495  47,01% 47,01% 

Akcjonariusze 
akcji serii M 

-  - - - 1 1 0,00% 0,00% 

razem 9 503 370 9 503 370 100% 100% 9 503 371 9 503 371 100% 100% 

Źródło: Emitent 

 

Struktura akcjonariatu przed i po przeprowadzeniu oferty publicznej przy założeniu wyemitowania akcji w liczbie 

zapewniającej dojście do skutku emisji w maksymalnej liczbie wynikającej z uchwały nr 1 Zarządu Spółki (Rep. A 

nr 3948/2022) z dnia 11 maja 2022 roku 

Nazwa 
podmiotu 
albo osoba 

przed ofertą po ofercie 

Liczba akcji 
liczba 

głosów na 
WZ 

% łącznej 
liczby akcji 

% łącznej 
liczby 

głosów 
Liczba akcji 

liczba 
głosów na 

WZ 

% łącznej 
liczby akcji 

% łącznej 
liczby 

głosów 

Movie Games 
S.A. 

3 971 875  3 971 875  41,79% 41,79% 3 971 875  3 971 875  25,08% 25,08% 

Szczepan 
Dunin- 
Michałowski 

1 064 000  1 064 000  11,20% 11,20% 1 064 000  1 064 000  6,72% 6,72% 

Pozostali 
akcjonariusze 

4 467 495 4 467 495  47,01% 47,01% 4 467 495 4 467 495 28,21% 28,21% 

Akcjonariusze 
akcji serii M 

-  - -  - 6 335 580  6 335 580  40,00% 40,00% 

razem 9 503 370 9 503 370 100% 100% 15 838 950 15 838 950 100% 100% 

Źródło: Emitent 
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VI. Sprawozdania finansowe 

 

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy, za który zostało 

sporządzone, obejmujące dane porównawcze, zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz 

zbadane przez biegłego rewidenta wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności 

1.1 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania 

finansowego Emitenta 
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1.2 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 
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1.3 Sprawozdanie Zarządu z działalności z działalności Emitenta za rok 2021 
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2. Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 roku 

Zamieszczone w raporcie dane finansowe nie były przedmiotem badanie przez biegłego rewidenta. 
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VII. Załączniki 

 

1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
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2. Statut 

 

STATUT SPÓŁKI 

MOVIE GAMES VR SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

 

1. Firma Spółka brzmi: Movie Games VR spółka akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy: Movie Games VR S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. 

3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. 

4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 

5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami. 

6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI 

 

§2 

 

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: 

1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 

2) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 

3) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, 

4) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 

6) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, 

7) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

8) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 

9) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 

10) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 

prawem autorskim, 

11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 

12) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, 

13) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 

14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem. 

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności 

Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności 

może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji. 

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE 

§3 

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 950.337 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) 

i dzieli się na: 

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A; 
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2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C; 

4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;  

5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;  

6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;  

7) 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H; 

8) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I; 

o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda. 

2. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki – zostały pokryte majątkiem 

przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem 

pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. 

 

§ 3a 

 

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie 

większą niż 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej 

lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: 

1) upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 30 kwietnia 2024 roku; 

2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;  

3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady 

Nadzorczej;  

4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje 

uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;  

5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - uchwała Zarządu w 

tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;  

6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału 

Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:  

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających 

powodzenie emisji akcji, 

b) ustalenia formy wydawanych akcji, w tym podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie 

dematerializacji 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 emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej 

i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do 

obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, 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. 

 

§ 3b 

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 87.000 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy 

złotych) i dzieli się na nie więcej niż: 

1) 230.000 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; 

2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda akcja; 
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3) 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. 

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest: 

1) przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na 

podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 sierpnia 2021 roku; 

uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C; 

2) przyznanie praw do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na 

podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 sierpnia 2021 roku; 

uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D; 

3) przyznanie praw do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na 

podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 sierpnia 2021 roku; 

uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E. 

3. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej, będą uprawnieni do wykonania 

prawa do objęcia akcji serii J, K i L w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r., w tym: 

1) prawo do objęcia akcji serii J może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C 

nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2022 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.; 

2) prawo do objęcia akcji serii K może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D 

nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2023 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.; 

3) prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii E 

nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2024 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. 

 

ORGANY SPÓŁKI 

 

§4 

 

Organami Spółki są: 

1) Zarząd Spółki, 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Walne Zgromadzenie. 

A. Zarząd 

 

§5 

 

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków. 

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala ich funkcje.-  

3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady 

Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę. 

4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.  

5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. 

 

§6 

 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. 

2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. 
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§7 

 

Do reprezentacji Spółki uprawnieni są: 

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie, 

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie 

prokurentem. 

 

B. Rada Nadzorcza 

 

§8 

 

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki. 

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w 

szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, 

określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę. 

3. Rada składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, których wybiera Walne Zgromadzenie. Walne 

Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. 

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. 

7. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej 

wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego 

członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. 

Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę 

Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. 

 

§9 

 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny. 

2. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest ustalana przez Walne Zgromadzenie.  

 

§10 

 

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek 

Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. 

2. Do kompetencji Rady należy:  

a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;  

b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze 

biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy 

wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez 

zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie 

Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;  

c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;  

d) zawieranie umów z członkami Zarządu; 

e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; 

f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;  

g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; 
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h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących 

sprawować swoich funkcji; 

i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; 

j) ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki.  

 

§11 

 

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku. 

2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie 

wskazane inne miejsce. 

3. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 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. W posiedzeniu Rady Nadzorczej Członek może uczestniczyć 

również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady 

Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem 

innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. 

4. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy 

członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. 

5. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, 

przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.  

6. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, 

a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut 

albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.  

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu 

uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, także w 

sprawach, dla których wymagane jest głosowanie tajne, ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi 

sprzeciwu. 

8. Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba, 

sporządzając protokół z jego odbycia w terminie nie późniejszym niż 7 dni od wyznaczonego terminu na składanie 

głosów, z zaznaczeniem, że głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Protokół taki podpisują pozostali członkowie Rady 

na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w innym uzgodnionym przez Członków Rady trybie i terminie. 

 

C. Walne Zgromadzenie 

 

§12 

 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd 

w takim terminie, aby mogło odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób 

określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
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Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego 

Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek 

handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.  

3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 

określonym w ust. 1 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, przez złożenie 

na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 

projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, 

które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem 

Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w 

ust. 2. 

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę zakładowego ogółu głosów w Spółce mogą zwołać 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę 

Nadzorczą wskazanym w ust. 3.  

5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 

Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej.  

 

§13 

 

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest 

zwoływane przez Zarząd, porządek obrad ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.  

3. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno 

zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni 

przed wyznaczonym terminem tego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 

dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż 

na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad 

wprowadzone na żądanie wymienionych akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.  

4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed 

terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub 

spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na 

stronie internetowej.  

5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad.  

6. Korespondencja elektroniczna dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna być 

kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki.  

 

§14 

 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub 

niniejszy Statut nie stanowią inaczej.  

2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki 

wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.  

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych 

do głosowania.  
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§15 

 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek 

Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności 

tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.  

2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w § 12 

ust. 4 Statutu, akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.  

3. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.  

 

§16 

 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy,  

b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,  

c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,  

d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub 

sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,  

e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa 

użytkowania,  

f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,  

g) rozwiązanie Spółki,  

h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,  

i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,  

j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez 

Radę Nadzorczą lub Zarząd,  

l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.  

2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana 

uchwała Walnego Zgromadzenia. 

 

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

 

§17 

 

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.  

 

§18 

 

Spółka tworzy:  

a) kapitał zakładowy,  

b) kapitał zapasowy,  

c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.  

 

§19 

 

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy. 
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2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału 

akcyjnego.  

3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w 

wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.  

 

§20 

 

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:  

 pokrycie strat za lata ubiegłe,  

 dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie, 

 inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.  

 

§21 

 

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. 

2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy 

za dany rok obrotowy.  

3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 22 

 

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bądź w inny sposób, jeśli zachodzi taka 

potrzeba lub wynika to z przepisów prawa.” 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania wynikających z niej 

zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” 

 

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została 

podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 % kapitału zakładowego, 

przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach 

oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. 
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3. Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki nie zarejestrowanych 

przez Sąd 
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4. Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Pojęcie Objaśnienie 

Akcje Istniejące Akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I Emitenta w łącznej liczbie 9 503 370 

Akcje Serii M 

Akcje Serii M - akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w 

liczbie od 1 (jeden) do 6 335 580 (sześć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset 

osiemdziesiąt)o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (dziesięc groszy) i nie 

większej niż 633 558,00 zł (sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych) 

Alternatywny 

System Obrotu,  

Alternatywny system obrotu w rozumieniu art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect 

B2B 

Skrót od angielskiego terminu „business to business”, który oznacza model działalności firmy, 

w którym usługi są świadczone na rzecz przedsiębiorstw lub innych podmiotów 

instytucjonalnych. 

DM INC, Firma 

Inwestycyjna 

Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 6, 61-

131 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 

KRS 0000371004 

Memorandum 

Informacyjne lub 

Memorandum 

Niniejsze Memorandum Informacyjne 

Emitent lub Spółka, Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie 

Giełda, GPW  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

Inwestor. 

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej zamierzająca nabyć Akcje lub na rzecz, której składany jest albo złożony został zapis 

lub dokonywana jest albo została dokonana wpłata na Akcje 

k.s.h. 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. 

zm.) 

KDPW, Depozyt, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) 

Kodeks karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1950) 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MSiG Monitor Sądowy i Gospodarczy 

NBP Narodowy Bank Polski 

NWZ, NWZA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta 

Organizator 

Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

pcc Podatek od czynności cywilnoprawnych 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

PLN, zł  Złoty polski - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Regulamin ASO 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy 

z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Rozporządzenie MAR 

lub  

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 
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MAR uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

Rejestr Sponsora Emisji 

Rodzaj rachunku papierów wartościowych, prowadzony przez uprawnioną firmę inwestycyjną, 

na którym zostaną zapisane Akcje Inwestorów, którzy nie zdeponowali Akcji na swoich 

indywidualnych rachunkach papierów wartościowych 

Rozporządzenie RODO 
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dokonywana przez Emitenta na 

podstawie Memorandum Informacyjnego. 

Rozporządzenie 

Prospektowe 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu 

emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu 

papierów wartościowych 

Rozporządzenie w 

Sprawie Koncentracji 

Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 

koncentracji przedsiębiorstw 

Oferta Publiczna 
Oferta publiczna, w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie, Akcji Serii M dokonywana przez 

Emitenta na podstawie Memorandum Informacyjnego. 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD Dolar amerykański - jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Ustawa o KRS 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 

z późn. zm.) 

Ustawa o Obrocie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 

89 z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie 

konkurencji i 

konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1076) z późn. zm.) 

Ustawa o Ofercie 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 

r. poz. 623, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 

dochodowym od 

czynności 

cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 815z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1426 z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 

r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 

Ustawa o 

Rachunkowości 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ, WZA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Zarząd Zarząd Emitenta 

ZWZ, ZWZA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta 

 


