
 

SUPLEMENT NR 2 

Z DNIA 30 CZERWCA 2022 R. 

DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO MOVIE GAMES VR S.A. 

Z DNIA 20 MAJA 2022 R. 

 

sporządzonego w związku z ofertą publiczną od 1 do 6 335 580 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy 

 

Pojęcia pisane w niniejszym suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym, 

zgodnie z rozdziałem „Definicje i objaśnienia skrótów”. 

Niniejszy suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 37b ust 6 Ustawy 

o ofercie w sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, na  stronach 

internetowych: www.mgvremisja.pl i Firmy Inwestycyjnej: www.dminc.pl, w związku z zaistnieniem nowego 

znaczącego czynnika mogącego wpłynąć na ocenę oferowanych Akcji. 

Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją niniejszego 

suplementu mogą wycofać zgodę na nabycie Akcji poprzez złożenie oświadczenie o wycofaniu zgody w terminie dwóch 

dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do dnia 4 lipca 2022 r. włącznie.  

Oświadczenie o wycofaniu zgodny można złożyć: 

▪ 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. 

 

Niniejszy suplement został sporządzony z uwagi na nowy znaczący czynnik, w związku z odbytym ZWZA i podjętymi 

uchwałami zgodnie z opublikowanym przez Spółkę raportem EBI 10/2022, dnia 28 czerwca 2022 r. dotyczącym uchwał 

podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 28 czerwca 2022 roku MOVIE GAMES VR Spółka 

Akcyjna.  

Ponadto niniejszy suplement został sporządzony z uwagi na nowy znaczący czynnik, zgodnie z opublikowanym przez 

Spółkę raportem EBI 11/2022, dnia 28 czerwca 2022 r. dotyczącym zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki MOVIE 

GAMES VR Spółka Akcyjna.  

 

Wprowadzone do memorandum zmiany zostały wskazane w cudzysłowie i/lub zaznaczone pogrubioną czcionką. 

 

ZWZA Movie Games VR S.A. dnia 28 czerwca 2022 r. podjęło między innymi uchwałę numer 5 w sprawie pokrycia 

straty netto za rok obrotowy 2021.  

 

ZMIANA 1 

W związku z podjętą uchwałą numer 5 przez ZWZ Memorandum Informacyjne w dziale IV pkt 8 zostało uzupełnione i 

przyjmuje brzmienie: 



 

„Zamiarem Zarządu Emitenta jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022. Ostateczną 

decyzję o podziale zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

Dnia 28 czerwca 202 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę numer 

5 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022. Zgodnie z treścią uchwały Walne Zgromadzenie 

Spółki postanawia pokryć stratę netto za 2021 rok w kwocie 182.364,58 zł (słownie: sto osiemdziesiąt 

dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote 58/100) w całości z przyszłych zysków Spółki.” 

Pozostała  treść punktu pozostaje bez zmian. 

 

ZWZA Movie Games VR S.A. dnia 28 czerwca 2022 r. podjęło między innymi uchwałę numer 6 w sprawie dalszego 

istnienia Spółki.  

 

ZMIANA 2 

W związku z podjętą uchwałą numer 6 przez ZWZ Memorandum Informacyjne, w dziale II pkt 1 w czynniku ryzyka 

związanego ze zmianą profilu działalności Emitenta i jego sytuacją finansową, zostało uzupełnione i przyjmuje 

brzmienie: 

„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 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. 

ZWZ Movie Games VR S.A. dnia 28 czerwca 2022 r. podjęło między innymi uchwałę numer 6 w sprawie 

dalszego istnienia 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. 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.” 

 

ZMIANA 3 

W związku z podjętą uchwałą numer 6 przez ZWZ Memorandum Informacyjne, w dziale II pkt 1 w czynniku ryzyka 

związanego z dalszym istnieniem Spółki, zostało uzupełnione i przyjmuje brzmienie: 

„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 ZWZ Movie Games VR S.A. dnia 28 czerwca 2022 r. podjęło między innymi 

uchwałę numer 6 w sprawie dalszego istnienia Spółki.”  

 

ZWZA Movie Games VR S.A. dnia 28 czerwca 2022 r. podjęło między innymi uchwałę numer 27 w sprawie powołania 

Pana Mikołaja Macieja Janiszewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. 

 



 

ZMIANA 4 

Pan Mikołaj Maciej Janiszewski - nowo powołany Członek Rady Nadzorczej, posiada 4.270 akcji Spółki co stanowi 0,04% 

ogólniej liczby akcji i daje prawo do takiej samej liczby głosów na WZA Emitenta. 

W związku z powyższym w punkcie 12 działu V podpunkcie a Memorandum Informacyjnego dokonano zmiany: 

Było: 

„Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum nie występują powiązania pomiędzy Emitentem a 

osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.” 

Jest: 

„Pan Mikołaj Maciej Janiszewski - Członek Rady Nadzorczej powołany uchwałą numer 27 ZWZA z dnia 28 czerwca 

2022 r.(zmiana nie została zarejestrowana przez Sad), posiada 4.270 akcji Spółki co stanowi 0,04% ogólniej liczby 

akcji i daje prawo do takiej samej liczby głosów na WZA Emitenta.” 

 

ZMIANA 5 

Dodanie w dziale V pkt 21.2 odpowiedniej adnotacji: 

Jest: 

„Dnia 28 czerwca 2022 roku ZWZA Movie Games VR S.A. podjęło uchwałę numer 27 w sprawie powołania Pana 

Mikołaja Macieja Janiszewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. Zmiana nie została 

zarejestrowana przez Sąd.  

Skład Rady Nadzorczej: 

Dariusz Wais – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Tomasz Węgliński – Członek Rady Nadzorczej  

Szymon Westfal – Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Kubiński – Członek Rady Nadzorczej 

Mikołaj Janiszewski – Członek Rady Nadzorczej” 

 

ZMIANA 6 

Uzupełnienie punktu 21.2 działu V o życiorys Pana Mikołaja Janiszewskiego: 

„Mikołaj Janiszewski – Członek Rady Nadzorczej  

  

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, 

na jaką dana osoba została powołana  

  

Mikołaj Janiszewski – Członek Rady Nadzorczej, data upływu okresu kadencji: 28 czerwca 2025  

  

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

Wykształcenie: Wyższe techniczne  

2005-2008 II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie  

2010-2014 Politechnika Poznańska  

Wydział Inżynierii Zarządzania  



 

Studia I stopnia na kierunku: Logistyka  

2016-2017 Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu  

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej  

na kierunku Informatyka i Ekonometria  

Doświadczenie zawodowe:  

Styczeń 2021 – obecnie  

Advanced Disinfection Solutions - która oferuje swoim klientom najlepsze rozwiązania z dziedziny dezynfekcji 

pomieszczeń. W naszej ofercie posiadamy wysokiej klasy roboty i urządzenia, które wykorzystują nowoczesną 

technologię - dezynfekcje światłem UV-C. Stanowisko: Prezes zarządu  

Styczeń 2022 – obecnie  

Movie Games Mobile - podmiot powołany przez Movie Games, którego działalność koncentruje się na portowaniu 

oraz produkcji gier na wspomniane platformy. Spółka powstała, aby wprowadzić Rodzinę MG na rynek gier 

mobilnych. Stanowisko: Prezes Zarządu Listopad  

2017- maj 2020  

Luxiona Poland Specjalizuje się w komponowaniu i kreacji systemów oświetleniowych wewnętrznych i 

zewnętrznych. Częścią integralną oferty LUXIONA Poland są kompleksowe rozwiązania oświetleniowe, obejmujące 

produkcję oraz szeroko rozumiane usługi projektowe, realizowane przez wysokiej klasy projektantów, przygotowane 

na potrzeby m.in.: przestrzeni architektonicznych, obszarów pomieszczeń czystych, powierzchni komercyjnych etc.  

Stanowisko: Dyrektor Exportu  

Obowiązki:  

- Współtworzenie strategii sprzedaży na rynkach zagranicznych  

- Zarządzanie pracą działu eksportu  

- Zarządzanie budżetem i analiza kosztów  

- Reprezentowanie firmy podczas wyjazdów służbowych i budowanie długotrwałych relacji z klientami  

- Inicjowanie działań mających na celu stały wzrost sprzedaży  

- Obsługa systemów informatycznych w zakresie niezbędnym do pracy na stanowisku,  

- Przygotowywanie raportów, kalkulacji oraz negocjowanie warunków współpracy  

- Udział w targach i wydarzeniach branżowych  

- Osiąganie celów strategicznych poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości lejka sprzedażowego  

- Analiza i monitorowanie wskaźników oraz efektywności prowadzonych działań w celu zapewnienia 

przewidywalności realizacji celów sprzedażowych  

- Przygotowywanie planów działań marketingowych na rynkach zagranicznych  

2016.01 – obecnie  

Jednoosobowa działalność Lead-Art Mikołaj Janiszewski Doradztwo biznesowe Organizacja wydarzeń 

integracyjnych, biznesowych, promocyjnych  

 

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  

 

Od 22.04.2022 r. – Etna Software Technologies S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

Od 29.10.2020 r. – Prezes Zarządu Advanced Disinfection Solutions S.A. 



 

Od 20.12.2021 r. – Wiceprezes, a następnie od 10.01.2022 r. Prezes Zarządu Movie Games Mobile S.A. 

Od 23.08.2021 r. – Rentlent S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

Od 23.08.2021 r – Vetup 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.  

  

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.” 

 

ZWZA Movie Games VR S.A. dnia 28 czerwca 2022 r. podjęło między innymi uchwały w sprawie powołania Członków 

Rady Nadzorczej Spółki na kolejne kadencje. 

 

ZMIANA 7 

ZWZA z dnia 28 czerwca 2022 r. powołało również pozostałych Członków Rady Nadzorczej na kolejne kadencje, stąd 

też okres ich trwania został zmieniony z „14 czerwca 2022 r.” na „ 28 czerwca 2025 roku”. Zmiana dotyczy Dariusza 



 

Waisa (uchwała nr 25 ZWZ), Tomasz Węglińskiego (uchwała nr 28 ZWZ), Piotra Kubińskiego (uchwała nr 29 ZWZ) oraz 

Szymona Werstfala (uchwała nr 30 ZWZ). Uchwały podjęte przez ZWZA zostały opublikowane w raporcie EBI 10/2022 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 


