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Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

I. Wstęp
1.

Spółka, której Akcje są przedmiotem Oferty Publicznej („Emitent”)
Firma:

True Games Syndicate S.A.

Forma prawna:
Skrót giełdowy:
Kraj siedziby:
Siedziba:

Spółka Akcyjna
TGS
Polska
Warszawa

Adres:

ul. Krucza 16/22, 00-526

Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:
NIP:
REGON:
KRS:

kontakt@truegamessyndicate.pl

2.

www.truegamessyndicate.pl
6751414604
120921780
0000399586

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 H z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy - akcje zwykłe na okaziciela Emitenta Serii H o
wartości nominalnej 0,10 PLN każda w łącznej liczbie od 1(jeden) i nie większej niż 22 058 577 (dwadzieścia dwa
miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem).
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 H wynosi 0,15 PLN (słownie: piętnaście groszy).
Cena Emisyjna Akcji Serii H została ustalona na podstawie uchwały zarządu z dnia 5 sierpnia 2022 r., na poziomie
0,15 PLN (słownie: piętnaście groszy).
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 H odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum.
Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach serii H, 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 H 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:
Kraj siedziby:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Faks:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:
NIP:
REGON:
KRS:

Spółka Akcyjna
Polska
Poznań
ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 6, 61-131 Poznań
+48 (61) 297-79-27
+48 (61) 297-79-27
biuro@dminc.pl
www.dminc.pl
7010277149
142721519
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: www.truegamessyndicate.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:
www.truegamessyndicate.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: www.truegamessyndicate.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
Dnia 15 lutego 2021 roku aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Grażyną Płaczek na podstawie
uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce, w sprawie
zmiany Statutu Spółki dokonano zmiany firmy przedsiębiorcy, siedziby Spółki oraz przedmiotu prowadzenia
działalności. Na mocy przyjętej uchwały Spółka rozpoczęła działalność w zakresie produkcji gier komputerowych
pod firmą True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie. Zmiana firmy pod, którą funkcjonuje
przedsiębiorstwo zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 26 marca 2021 roku.
Zainicjowana przez Emitenta zmiana profilu działalności zakładała stopniowe wygaszanie obecności Spółki w
segmencie dystrybucji produktów medycznych na rzecz budowy nowego obszaru działalności. Emitent zamierza
skupić się na produkcji gier o kontrowersyjnej społecznie tematyce. Produkcje True Games Syndicate S.A.
osadzone będą m.in. w tematyce przestępczej oraz kryminalnej. Z uwagi na istotne zmiany organizacyjne na dzień
sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent nie dysponuje odpowiednim zapleczem kadrowym
posiadającym odpowiednie umiejętności w zakresie produkcji gier video. W spółce pozostają skupione jedynie
kluczowe kompetencje, które pozwalają na zapewnienie ciągłości prowadzenia biznesu. Proces produkcji gier
realizowany jest poprzez wsparcie zewnętrznych zespołów. Spółka posiada zawarte umowy produkcyjne z Flint
Arts sp. z o.o. oraz Pyramid Games S.A. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Spółka nie uzyskuje
przychodów z produkcji gier, a jej przyszły rozwój jest uzależniony od pozyskania odpowiedniego finansowania i
zrealizowaniu celów emisyjnych. True Games Syndicate S.A. z emisji akcji serii H zamierza pozyskać do 3,3 mln
PLN, które zostaną przeznaczane na finansowanie produkcji gier „NightClub Manager: Violet Vibe” – 540.000,00
PLN, „Prison King” – 590.000,00 PLN, „Crimerunner” – 770.000,00 PLN oraz pokrycie kosztów związanych ze
zwiększeniem zespołu w wysokości 1.408.786,55 PLN.
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent nie osiąga przychodów z działalności operacyjnej.
Ujawnione w sprawozdaniu finansowym za II kw. 2022 roku przychody w wysokości 225.952,06 PLN wynikają ze
zmiany stanu produktów, co jest konsekwencją ujęcia przez emitenta w księgach rachunkowych kosztów
poniesionych na produkcję gier. W tym samym okresie wykazane koszty działalności operacyjnej wyniosły
1.054.979,81 PLN. Emitent finansuje działalność poprzez pozyskiwanie kapitału zewnętrznego (pożyczki). Na
dzień 30 czerwca 2022 roku Emitent nie wykazał zobowiązań długoterminowych. Na zobowiązania
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krótkoterminowe składały się zobowiązania wobec jednostek powiązanych w kwocie 213.617,94 PLN. Grupę te
stanowiły pożyczki udzielone Emitentowi przez Movie Games S.A. Drugą istotną grupę stanowiły zobowiązania
krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek w kwocie 1.074.764,64 PLN, gdzie największą wartość stanowiły
kredyty i pożyczki w kwocie 974.100,13 PLN. Tą grupę stanowiły udzielone emitentowi pożyczki pochodzące od
podmiotów związanych z grupą Movie Games S.A. (Road Studio S.A., Movie Games Mobile S.A., Mateusz
Wcześniak) oraz od inwestorów finansowych w ramach zawartej umowy inwestycyjnej. O jej podpisaniu Zarząd
Emitenta poinformował w komunikacie bieżącym nr 20/2021. Ponadto Spółka korzystała ze wsparcia w postaci
„Tarczy Finansowej” PFR. Pozostała do spłaty cześć subwencji na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosła 18.000,00
PLN.
Zarząd Emitenta szacuje, że pierwsze przychody z gier powinny pojawić się wraz z premierą gry „NightClub
Manager: Violet Vibe”. Premiera gry planowana jest na I kw. 2023 roku. W ciągu trzech miesięcy od premiery
Spółka zamierza wydać płatny dodatek do gry (wersja 18+). Osiągnięcie przez Spółkę progu rentowności
przewidywane jest na około 6 mc od premiery gry „NightClub Manager: Violet Vibe”.
Dokonana przez Spółkę zmiana działalności gospodarczej, przy jednoczesnym braku przychodów implikuje
zapotrzebowanie na finansowanie niezbędne do zapewnienia ciągłości prowadzenia biznesu. Pozyskane przez
Emitenta środki finansowe pochodzące z emisji akcji serii H mają zabezpieczyć bieżąca działalność związaną z
produkcją i finansowaniem gier, aż do uzyskania pełnej sprawności organizacyjnej.
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego True Games Syndicate S.A. nie uzyskuje stabilnych
przychodów z działalności w sektorze gamedev. Pierwsze efekty zmiany przedmiotu działalności pozostają
odsunięte w czasie, co powoduje zwiększoną niepewność, co do efektów przeprowadzonej transformacji modelu
biznesowego. Spółka posiada zobowiązania, które będą wymagały spłaty, ponadto sukces przeprowadzanej
emisji, a zatem możliwość pozyskania odpowiedniego finansowania również charakteryzuje się niepewnością, na
którą uwagę powinni zwrócić potencjalni inwestorzy. Emitent w latach 2009 – 2022 kilkukrotnie dokonywał
zmiany profilu działalności, z czym również inwestor może mieć do czynienia w przyszłości w przypadku gdy
rozpoczęta działalność w sektorze gamedev nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Zarząd Spółki wskazuje, że
ryzyko związane ze zmianą profilu działalności minimalizowane jest poprzez obecność w akcjonariacie Movie
Games S.A. (główny akcjonariusz). Intencją akcjonariusza jest wsparcie True Games Syndicate S.A. zarówno na
poziomie organizacyjnym, jak również finansowym.
Ryzyko związane z utratą płynności finansowej
True Games Syndicate S.A. w jednostkowym raporcie kwartalnym za II kw. 2022 roku wykazała wartość
przychodów ze sprzedaży w wysokości 225 952,06 PLN (1 IV – 30 VI 2022 r.) oraz koszty działalności operacyjnej
w wysokości 1.054.979,81 PLN (1 IV – 30 VI 2022 r.). Strata netto wykazana przez Spółkę na dzień 30 czerwca
2022 roku wyniosła 938.672,83. PLN. Wykazana strata obejmowała okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. W
II kwartale 2022 roku Spółka wykazała stratę netto w wysokości 840.649,66 PLN. Przychody Emitenta osiągnięte
za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku wynikają ze zmiany stanu zapasów i rozliczenia kosztów
związanych z produkcją gry „NightClub Manager: Violet Vibe”,”Project Castle (obecnie „Prison King”) oraz
„District”(obecnie „Crimerunner”). Ujęte w sprawozdaniu finansowym przychody ze sprzedaży nie mają
charakteru gotówkowego, a jedynie wynikają ze sposobu rozpoznania prac nad produkcją gier. W takiej sytuacji
należy identyfikować istotne ryzyko związane z możliwością utraty płynności finansowej. Strata operacyjna
ujawniona za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wyniosła 930.799,31 PLN, i była o 110,83 % wyższa od
straty operacyjnej wykazanej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, która wyniosła 441.492,41 PLN.
Na dzień 30 czerwca 2022 roku Spółka posiadała środki pieniężne w kasie i na rachunkach w wysokości 29.495,46
PLN oraz należności krótkoterminowe w kwocie 215.302,68 PLN. Wartość aktywów obrotowych wykazanych w
sprawozdaniu finansowym za II kw. 2022 roku wyniosła 1.266.637,66 PLN. Na aktywa obrotowe składały się
przede wszystkim zapasy w wysokości 1.021.743.38 PLN, pozostałą część stanowiły należności krótkoterminowe,
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w których największy udział miały należności z tytułu z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń w wysokości 136.057,77 PLN. Na ujawnione przez Emitenta aktywa
obrotowe składały się również inwestycje krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Wykazana wartość inwestycji krótkoterminowych w całości składała się ze środków pieniężnych w kasie i na
rachunkach w wysokości 29.495,46 PLN. wartość krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na koniec II
kw. 2022 r. wyniosła 96,14 PLN.
Na dzień 30 czerwca 2022 roku True Games Syndicate S.A. nie wykazywała zobowiązań długoterminowych, a
krótkoterminowe wyniosły 1.288.382,58 PLN. Na zobowiązania krótkoterminowe składały się zobowiązania
wobec jednostek powiązanych w kwocie 213.617,94 PLN. Grupę tę stanowiły pożyczki udzielone Emitentowi
przez Movie Games S.A. Drugą istotną grupę stanowiły zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych
jednostek w kwocie 1.074.764,64 PLN, gdzie największą wartość stanowiły kredyty i pożyczki w kwocie
974.100,13 PLN. Tą grupę stanowiły udzielone emitentowi pożyczki pochodzące od podmiotów związanych z
grupą Movie Games S.A. (Road Studio S.A., Movie Games Mobile S.A., Mateusz Wcześniak) oraz od inwestorów
finansowych w ramach zawartej umowy inwestycyjnej. O jej podpisaniu Zarząd Emitenta poinformował w
komunikacie bieżącym nr 20/2021. Ponadto Spółka korzystała ze wsparcia w postaci „Tarczy Finansowej” PFR.
Pozostała do spłaty cześć subwencji na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosła 18.000,00 PLN.
Na dzień 30 czerwca 2022 roku wskaźnik płynności bieżącej (ang. current ratio) liczony jako stosunek aktywów
bieżących do zobowiązań bieżących wyniósł 0,9831. Wartość aktywów obrotowych wykazanych na koniec II kw.
2022 roku wzrosła o 182,56% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Wykazana w
sprawozdaniu finansowym na koniec II kw. 2022 roku wartość zobowiązań krótkoterminowych również uległa
zwiększeniu o 6 311,53% w porównaniu do 30 czerwca 2021 roku. W przypadku pogorszenia sytuacji finansowej
Emitent może odczuwać trudności związane z obsługą bieżących zobowiązań. Na dzień sporządzenia
Memorandum Informacyjnego jednostkowy raport za II kw. 2022 roku nie podlegał badaniu niezależnego
biegłego rewidenta.
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Spółka posiada zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym następujące serie akcji: A,B,C,D,E,F oraz G. Istnieje zatem uzasadnione prawdopodobieństwo, że
pomimo zmiany przedmiotu działalności, na segment gamedev, zainicjowanej w 2021 roku, z uwagi na brak
stabilnych przychodów i potrzeby kapitałowe Spółki Emitent będzie kontynuował proces emisji akcji jako źródło
pozyskania kapitału. 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.
Ryzyko związane z brakiem realizacji celów emisyjnych
Obrane przez Spółkę cele emisyjne są efektem prowadzonej transformacji biznesowej i koncentracji działań w
sektorze gamedev. Działalność gospodarcza Spółki koncentruje się na tworzeniu gier, które produkowane i
wydawane są przez zewnętrzne zespoły. Wypadkową zmiany profilu działalności są cele emisyjne przedstawione
przez Zarząd.
Poszczególne cele zostaną zrealizowane pod warunkiem pozyskania odpowiedniej kwoty finansowania z emisji
akcji serii H. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent nie dysponuje gotówką niezbędną do
realizacji obranych celów emisyjnych. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazano wartość środków pieniężnych w
kasie i na rachunkach w wysokości 29.495,46 PLN, co nie pozwala Spółce na realizację zakładanego scenariusza
rozwoju. Zarząd Emitenta zaznacza, że wyżej opisane cele emisyjne mogą ulec zmianie w zakresie kwot i
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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 H.
W przypadku nieobjęcia emisji w całości, Zarząd Emitenta deklaruje, że będzie zmierzał do pozyskania
finansowania zewnętrznego, które pozwoli na zrealizowanie zakładanych celów. Istnieje jednak ryzyko, że takich
środków nie uda się pozyskać, co spowoduje niemożność realizacji celów emisyjnych. W sytuacji niepozyskania
środków potrzebnych do realizacji celów emisyjnych może dojść do materializacji innych czynników ryzyka, w
tym ryzyka utraty płynności finansowej.
Ryzyko związane z poziomem zapasów i ich wpływem na wynik finansowy
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Spółka nie osiąga przychodów ze sprzedaży. Emitent
prowadzi prace programistyczne, których efektem ma być ukończenie i wydanie pierwszej gry. Skutki finansowe
prowadzonych prac widoczne są w publikowanym przez Spółkę sprawozdaniu finansowym i odnoszą się do
pozycji zapasy - półprodukty i produkty w toku. Spółka przyjęła zasadę, zgodnie z którą w pozycji zapasy półprodukty i produkty w toku akumulowane są koszty związane z tworzeniem gier. Taka ewidencja skutkuje
tworzeniem „wirtualnego” zapasu, który w przyszłości może zamienić się w realne pieniądze. Efektem
wskazanego tworzenia zapasów i akumulowania w nich kosztów jest krótkoterminowe podbicie przychodów ze
sprzedaży. W rachunku zysków i strat wykazana zmiana stanu produktów jest elementem wchodzącym w skład
przychodów ze sprzedaży. W ten sposób poniesione koszty zostają zamienione w przychody bez obniżania zysku
Spółki. Po ukończeniu gry Emitent przystępuje do procesu sprzedaży. W sytuacji, gdy gra się sprzedaje obniżany
pozostaje poziom zapasów, a przychody ze sprzedaży nie są księgowanie kolejny raz. Gdy przychody ze sprzedaży
przekroczą poniesione koszty ujawnione w zapasach Spółka zaczyna zarabiać. Jednak, gdy gra nie sprzedaje się
w oczekiwanej wielkości, koszty poniesione na produkcję nie pokrywają uzyskiwanych przychodów Emitent
dokonuje odpisów. Księgowym skutkiem opisanego zjawiska jest oprócz dokonania odpisu w bilansie również
dokonania korekty w rachunku zysków z uwagi na zaksięgowanie przychodów, których ostatecznie nie osiągnięto.
Sposób ewidencji kosztów produkcji gier i jego bezpośrednie przeniesienie na przychody jest elementem, na
który należy zwrócić szczególną uwagę oceniając potencjał finansowy Spółki. W sprawozdaniu finansowym
sporządzanym za II kwartał 2022 roku Emitent wykazał zapasy w wysokości 1.021.743,38 tys. PLN, na co w całości
składały się półprodukty i produkty w toku. Zgodnie ze wskazanym sposobem ewidencji w zapasach aktywowane
pozostają koszty związane z produkcją gier. Pozycję półprodukty i produkty w toku tworzyły koszty poniesione w
związku z produkcją „NightClub Manager: Violet Vibe” – w wysokości 624.403,62 PLN, „Gangster Simulator” – w
wysokości 5.464,00 PLN, „Prison King” – w wysokości 301.875,76 PLN oraz „Crimerunner” w wysokości –
90.000,00 PLN.
W 2022 roku True Games Syndicate S.A. dokonała połączenia z True Games S.A. w skutek czego zmiana stanu
zapasów ujawniona w sprawozdaniu finansowym za II kw. 2022 roku obejmuje jedynie część kosztów
poniesionych w związku z produkcjami gier prowadzonymi przez True Games Syndicate S.A. bezpośrednio po
połączeniu Spółek.
Zgodnie ze stanowiskiem Spółki przedstawionym w raporcie za II kw. 2022 roku stan produkcji w toku wyceniany
jest wg kosztu jej wytworzenia uwzględniając art. 28 ust.3 Ustawy o Rachunkowości, czyli koszt wytworzenia
produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część
kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.
Zmiana stanu zapasów przypadająca na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku wyniosła 225.952,06 PLN.
Na co składały się koszty związane z produkcją „NightClub Manager: Violet Vibe”, „Prison King” oraz
„Crimerunner”. W II kw. 2022 roku Spółka nie kontynuowała prac nad grą „Gangster Simulator”. Zarząd Emitenta
wskazuje, że dalsze prace prowadzone nad grami, po dokonaniu połączenie Spółek, będą ewidencjonowane
zgodnie z przedstawionymi zasadami. Co w dalszej perspektywie nadal przekładać się będzie na ujawnianie przez
Spółkę przychodów bez ich „gotówkowego” wpływu na wynik finansowy.
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Ryzyko związane z zawartymi umowami pożyczek
Sektor gamingowy charakteryzuje się cyklem produkcyjnym, w którym na etapie zarówno prac koncepcyjnych,
jak i dalszego rozwoju gier, aż finalnie do ich komercjalizacji występuje wysokie zapotrzebowanie na środki
finansowe. Spółki zatem poszukują finansowania na zrealizowanie swoich pomysłów. W przypadku Spółek
dojrzałych, o określonej historii, finansowanie może odbywać się ze środków własnych. True Games Syndicate
S.A. to spółka na wczesnym etapie rozwoju w sektorze gamedev. Z uwagi na brak monetyzacji wcześniejszych
produkcji Emitent nie dysponuje środkami własnymi, które mógłby zaangażować w rozwój kolejnych gier. Na
obecnym etapie rozwoju istotnym elementem jest pozyskanie zewnętrznego finansowania pozwalającego nie
tylko na pokrycie bieżących kosztów działalności, ale także sfinansowanie produkcji gier. Emitent (w tym True
Games S.A.) w latach 2021 - 2022 uzyskał finansowanie w postaci pożyczek udzielonych m.in. poprzez podmioty
związane z głównym akcjonariuszem tj. Movie Games S.A. Emitent zawarł następujące umowy pożyczek:
●

●

●

●

●

●

●

●

Dnia 3 marca 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Road Studio S.A., a True Games S.A.
(obecnie True Games Syndicate S.A.), na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate
S.A.) otrzymała 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według stałej stopy
procentowej wynoszącej 3%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić ma do 4 marca 2023 roku.
Dnia 3 marca 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Movie Games Mobile S.A., a True
Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.), na mocy której True Games S.A. otrzymała 100.000,00
PLN (sto tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według stałej stopy procentowej wynoszącej 3%, a
jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić ma do 4 marca 2023 roku.
Dnia 8 kwietnia 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Movie Games S.A. a True Games
Syndicate S.A. na mocy której True Games Syndicate S.A. otrzymała 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy
złotych). Pożyczka została udzielona według stałej stopy procentowej wynoszącej 5%, a jej zwrot wraz z
odsetkami nastąpić miała do 30 kwietnia 2022 roku.
Dnia 13 maja 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Movie Games Mobile S.A., a True
Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.), na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games
Syndicate S.A.) otrzymała 53.000,00 PLN (pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). Pożyczka została udzielona
według stałej stopy procentowej wynoszącej 5%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić miała do 14 maja
2022 roku.
Dnia 13 maja 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Movie Games S.A., a True Games
S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.), na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games
Syndicate S.A.) otrzymała 87.000,00 PLN (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Pożyczka została
udzielona według stałej stopy procentowej wynoszącej 5%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić miała
do 14 maja 2022 roku.
Dnia 2 czerwca 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy True Games Syndicate S.A. a True
Games S.A., na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.) otrzymała 400.000,00
PLN (czterysta tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według stałej stopy procentowej wynoszącej
3%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić miała do 2 czerwca 2022 roku.
Dnia 2 września 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Panem Mateuszem
Wcześniakiem, a True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.), na mocy której True Games S.A.
(obecnie True Games Syndicate S.A.) otrzymała 35.000,00 PLN (trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Pożyczka została udzielona według stałej stopy procentowej wynoszącej 2%, a jej zwrot wraz z
odsetkami nastąpić ma do 02 września 2022 roku
Dnia 4 października 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Movie Games S.A. a True
Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.), na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games
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●

Syndicate S.A.) otrzymała 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według stałej
stopy procentowej wynoszącej 2%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić ma do 4 października 2022
roku.
Dnia 1 grudnia 2021 roku pomiędzy True Games S.A., True Games Syndicate S.A., a dwoma podmiotami
zewnętrznymi została zawarta umowa inwestycyjna, na mocy której „Inwestor 1” oraz „Inwestor 2”
udzielili True Games S.A. pożyczki w kwocie 800.000,00 PLN (osiemset tysięcy złotych). Pożyczka została
udzielona według stałej stopy procentowej wynoszącej 3%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić ma do
31 grudnia 2023 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). Na dzień sporządzenia Memorandum Spółka nie posiada środków na
spłatę wskazanych zobowiązań. Plan wydawniczy Emitenta nie przewiduje żadnych premier gier w 2022 roku.
Suma pożyczek pozyskanych przez Emitenta oraz True Games S.A. w okresie pomiędzy 2021, a 2022 rokiem
wyniosła 1.695.000 PLN.
Na dzień 30 czerwca 2022 roku Emitent nadal nie uzyskuje przychodów z podstawowej działalności operacyjnej,
czego konsekwencją może być utrata zdolności do regulowania zobowiązań. Bieżące potrzeby kapitałowe Spółki
finansowane były m.in. poprzez pożyczki udzielane podmioty oraz osoby fizyczne związane z grupą Movie Games
(większościowy akcjonariusz). Dzięki wykorzystaniu wskazanego źródła finansowania Emitent może korzystać z
elastycznej formy spłaty, w tym renegocjować zawarte umowy. W celu zwiększenia płynności finansowej Zarząd
True Games Syndicate S.A. zawarł poniższe aneksy wydłużające spłaty umów pożyczkowych:
●

Aneks nr 1 zawarty dnia 30 kwietnia 2022 roku pomiędzy Movie Games S.A., a True Games Syndicate
S.A. wydłużający termin spłaty pożyczki z dnia 8 kwietnia 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku

●

Aneks nr 1 zawarty dnia 14 maja 2022 roku pomiędzy Movie Games S.A., a True Games Syndicate S.A.
wydłużający termin spłaty pożyczki z dnia 13 maja 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku

●

Aneks nr 1 zawarty dnia 14 maja 2022 roku pomiędzy Movie Games Mobile S.A., a True Games Syndicate
S.A. wydłużający termin spłaty pożyczki z dnia 13 maja 2021 roku do 31 października 2022 roku

●

Aneks nr 1 zawarty dnia 1 sierpnia 2022 roku pomiędzy Panem Mateuszem Wcześniakiem, a True Games
Syndicate S.A. wydłużający termin spłaty pożyczki z dnia 2 września 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku

●

Aneks nr 1 zawarty dnia 1 sierpnia 2022 roku pomiędzy Movie Games S.A., a True Games Syndicate S.A.
wydłużający termin spłaty pożyczki z dnia 4 października 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku

Ponadto Zarząd Emitenta wskazuje, że w wyniku połączenia Spółki z True Games S.A. część zobowiązań uległa
wzajemnej kompensacie, wskutek czego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za zakończony II kw. 2022
roku wykazano zobowiązania krótkoterminowe, na które składały się krótkoterminowe zobowiązania wobec
jednostek powiązanych w kwocie 213.617,94 PLN (pożyczki udzielone przez Movie Games S.A.) oraz
krótkoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek w kwocie 1.074.764,64 PLN. Zobowiązania wobec
pozostałych jednostek w znacznym stopniu tworzone były przez kredyty i pożyczki w kwocie 974.100,13 PLN.
(Road Studio S.A., Movie Games Mobile S.A., Mateusz Wcześniak oraz inwestor finansowy).
True Games Syndicate S.A. jest również uczestnikiem programu rządowego „Tarcza Finansowa”. Dnia 4 czerwca
2022 roku Polski Fundusz Rozwoju podjął decyzję o zwolnieniu spółki z obowiązku zwrotu części subwencji
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finansowej w kwocie 106.000,00 PLN. Pozostała do spłaty kwota wynosi 18.000,00 PLN. Kwota pozostała do
spłaty jest nieoprocentowana.
Brak stabilnych przychodów, konieczność ponoszenia dalszych kosztów na produkcję gier oraz ograniczone
zasoby finansowe Spółki (środki pieniężne w kasie 2.843,69 PLN na koniec 2021 roku oraz 29.495,46 PLN na dzień
30 czerwca 2022 roku) wskazują na możliwość przeprowadzenia przez Spółkę poszukiwania kolejnego
finansowania. Zdolność True Games Syndicate S.A. do samofinansowania w dużej mierze zależy od sukcesu jej
pierwszej gry. Premiera „NightClub Manager: Violet Vibe” zaplanowana jest na I kw. 2023 roku. W perspektywie
trzech miesięcy od wydania gry Spółka zamierza wydać płatny dodatek do niej w wersji 18+. Emitent jednak
wskazuje, że prawdopodobne jest dalsze wsparcie finansowe ze strony Movie Games S.A., czego przejawem są
m.in. zawarte aneksy do umów pożyczkowych.
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. Niewątpliwie
kluczowym elementem kierunkującym ekspansję Spółki jest jej strategia rozwoju. Dnia 28 czerwca 2022 roku w
komunikacie bieżącym nr 9/2022 została przez Spółkę opublikowana przyjęta przez True Games Syndicate S.A.
strategia rozwoju na lata 2022 – 2024. Zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju Spółka zamierza oprzeć swój
rozwój o produkcję gier w postaci tzw. symulatorów, stanowiących rodzaj gry komputerowej, której zadaniem
jest imitacja wrażeń możliwych do uzyskania w realnym świecie. Emitent zamierza skupić się na produkcji gier o
kontrowersyjnej społecznie tematyce.
W celu realizacji strategii, Spółka będzie sukcesywnie rozwijać kadrę produkcyjną wraz z wdrażaniem do
produkcji kolejnych tytułów. Zamiarem Emitenta jest realizacja średnio budżetowych projektów z budżetem w
przedziale od 500 tys. PLN do 1 000 tys. PLN, w tym część w modelu współfinansowania z inwestorami
zewnętrznymi na zasadzie project finance. Emitent jednak nie wyklucza możliwości przekroczenia wskazanego
budżetu, jeśli istnieją uzasadnione przypuszczenia co do pozytywnego wpływu na spodziewany potencjał
komercyjny gry lub szybkość wydania pierwszych tytułów.
Zgodnie z przyjęta strategią, wydawanie gier na PC odbywać się będzie we współpracy z istotnym akcjonariuszem
Spółki - Movie Games S.A. oraz przy ewentualnym wsparciu lokalnych wydawców na rynku chińskim. W procesie
marketingu na etapie preprodukcji, produkcji i wydawania gier wykorzystane zostaną różne kanały marketingu
internetowego, w tym social media, a także cross promocja z innymi produktami w grupie kapitałowej Movie
Games S.A. oraz z partnerami spoza grupy. W celu wydłużenia okresu komercjalizacji tytułów oraz zbudowania
szerszego strumienia przychodów gry będą wydawane w wersji PC na różnych platformach dystrybucyjnych, a
także portowane na kolejne urządzenia tj. konsole Nintendo Switch, Xbox i PlayStation. W przypadku zaś
najlepszych tytułów produkowane będą również płatne dodatki, aktualizacje i kontynuacje.
Zarząd Emitenta wskazuje również, że na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego prace
programistyczne związane z produkcją gier realizowane są przez zewnętrzne zespoły tj. Flint Arts sp. z o.o. oraz
Pyramid Games S.A. Wewnątrz spółki pozostają skupione jedyne zadania związane z pracami koncepcyjnymi
dotyczącymi nowych produkcji oraz sprawowany jest nadzór właścicielski nad toczącymi się produkcjami.
Emitent zamierza docelowo uniezależnić się od zewnętrznych deweloperów tworząc własny zespół składający się
z Game Designera, Project Managera, Senior Unity Developera, Junior Unity Developera, Grafika 2D/3D oraz
Animatora Unity 3D. Zarząd Spółki zamierza osiągnąć ten cel w terminie do końca III kw. 2024 roku, zaznacza
jednak, że budowa własnego zespołu uzależniona jest od komercyjnego sukcesu gry „NightClub Manager: Violet
Vibe”. W przypadku braku komercyjnego sukcesu gry, a co za tym idzie braku przychodów ze sprzedaży Emitent
nadal będzie korzystał z zewnętrznych współprac, dzięki czemu nie będzie ponosił kosztów stałych związanych z
utrzymaniem wewnętrznego zespołu.
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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 (zmiana profilu działalności), 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 sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent nie
dostrzega zagrożeń wynikających z braku możliwości zrealizowania strategii rozwoju. Ponadto Spółka
sukcesywnie realizuje zakładane kierunki ewolucji, czego przejawem jest m.in. opublikowanie w dniu 23 czerwca
2022 roku karty gry „Prison King” w serwisie Steam, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr
8/2022. W dniu 17 sierpnia 2022 roku nastąpiła publikacja karty produktu oraz trailera gry „Crimerunner”.
Publikacja nastąpiła poprzez dokonanie rebrendingu wcześniejszego projektu „Gangster Simulator”. Spółka o
zdarzeniu poinformowała w formie raportu bieżącego nr 15/2022. Powyższe działania zbliżają Emitenta do
realizacji zakładanych celów strategicznych.
Ryzyko związane z brakiem historii działalności w branży gamedev
True Games Syndicate S.A. (poprzednio K&K Herbal Polska S.A.) działalność operacyjną w sektorze gamedev
rozpoczęła w 2021 roku wraz 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. Brak historycznego odniesienia nie tylko do wyników, ale też do
sposobu prowadzenia działalności w danym obszarze może stać się hamulcem, którym w początkowej fazie
ewolucji w sposób istotny wpłynie na możliwości osiągania przez Spółkę pozytywnych wyników finansowych.
Emitent w celu zminimalizowania wskazanego ryzyka podejmuje partnerstwa z kluczowymi podmiotami o
rozpoznawalnej na rynku gamedev pozycji (Flint Arts sp. z o.o., Pyramid Games S.A., Movie Games S.A.) 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 34,75% akcji True Games Syndicate S.A. Co
minimalizuje ryzyko związane z brakiem historii związanej z działalnością w sektorze gamedev.
Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od wydawcy
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego działalność gospodarcza Spółki koncentruje się na
tworzeniu koncepcji gier, pozyskiwaniu finansowania oraz koordynowaniu ich produkcji przez zewnętrznych
partnerów. Jednym z kluczowym elementów związanych z plasowaniem na rynku produkcji spółki jest obecność
wydawcy.
Umowy wydawnicze zostały zawarte przez Emitenta w dniu 5 sierpnia 2022 roku. W ramach zawartych umów
wydawca tj. Movie Games S.A. podejmuje działania zmierzające do sfinansowania wydania, promocji oraz
marketingu gier: „NightClub Manager: Violet Vibe”, „Crimerunner” oraz „Project Castle” (obecnie „Prison King”).
W toku realizacji umów wydawniczych wydawcy przysługiwać będzie nieodwołane wynagrodzenie prowizyjne w
wysokości 10% zysku netto. Poprzez zysk netto strony identyfikują kwotę osiągniętą ze sprzedaży gry
pomniejszoną o koszty budżetu całkowitego-gry, na który składają się koszty lokalizacji gry na różne języki, w tym
tłumaczenia oraz koszty nagrań głosowych, koszty dystrybucji gry – wydatki związane z dystrybucją gry na
platformy dystrybucyjne oraz wydatki marketingowe – wydatki poniesione na promocję gry. W ramach
zawartych umów True Games S.A. udzielił wydawcy licencji wyłącznej na komercjalizację, wydawanie oraz
promocję wskazanych gier. Umowy zostały zawarte na okres 5 lat. Koncentracja działań związanych z
działalnością wydawniczą skupiona wokół jednego podmiotu może mieć swoje negatywne odzwierciedlenie w
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przypadku zaniechań leżących po stronie wydawcy. Emitent minimalizuje ryzyko z tym związane poprzez
nawiązanie współpracy z Movie Games S.A. – podmiotu o ugruntowanej pozycji na rynku.
Ryzyko związane z brakiem sukcesu komercyjnego przyszłych produkcji
Na dzień Sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent nie posiada ukończonych produkcji gier. Spółka
prowadzi kilka projektów o różnym stopniu zaawansowania. Spółka zamierza koncentrować się na produkcji gier
o budżecie od 500 tys. PLN do 1 mln PLN. Przy czym Emitent zaznacza, że w uzasadnionych przypadkach wskazany
budżet może zostać przekroczony. Spółka wskazuje, że obecnie prowadzi prace programistyczne nad trzema
produkcjami. Dodatkowo w ciągu trzech miesięcy od premiery gry „NightClub Manager: Violet Vibe” (I kw. 2023)
Spółka planuje wydać płatny dodatek do gry w wersji 18+.
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent prowadzi również prace koncepcyjne nad dwoma
tytułami gier. Z uwagi na wczesny poziom zaawansowania obu produkcji nie są znane terminy ukończenia prac
ani szczegóły dotyczące obu produkcji. Celem Emitenta jest zawarcie w przyszłości umów wydawniczych,
koprodukcyjnych lub samodzielna produkcja i wydanie gier. Z uwagi na wczesnym etap prac ostateczna decyzja
nie została jeszcze podjęta.
Brak sukcesu komercyjnego historycznych produkcji Spółki komplikuje możliwość porównania bieżących
produkcji Emitenta do jego przeszłych dokonań. Sukces bądź porażka gry w dużej mierze zależne są od przyjęcia
gry przez rynek. Brak sukcesu komercyjnego związanego z produkcjami Spółki minimalizowany jest poprzez
obecność w akcjonariacie Movie Games S.A. Główny akcjonariusz Spółki to podmiot o określonej pozycji
rynkowej i historii produkcyjnej, co minimalizuje ryzyko związane z brakiem przeszłości wydawniczej Spółki.
Zarząd Emitenta wskazuje również, że tematyka gier w ramach której zamierza się poruszać również może okazać
się czynnikiem budującym wartość organizacji. True Games Syndicate S.A. poprzez skupienie się na produkcjach
o kontrowersyjnej tematyce zamierza przede wszystkim wzbudzić pewną ciekawość wśród graczy w czym
upatruje szanse na pozytywny odbiór produkcji.
Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego podmiotem dominującym w strukturze właścicielskiej
Emitenta jest Movie Games S.A. posiadający 34,75% akcji Spółki. Pozostali akcjonariusze posiadają 65,25% akcji
Spółki przy czym żaden z nich nie przekroczył progu 5%. Wykazana koncentracja akcjonariatu w której występuje
jeden dominujący podmiot przy pozostałej rozproszonej strukturze właścicielskiej powoduje, że większość
istotnych z punktu widzenia Spółki decyzji podejmowane jest przez podmiot dominujący. Akcjonariusze
mniejszościowi nie mają realnego wpływu na sposób zarządzania Spółką bądź ich wpływ jest nieistotny. Na
wczesnym etapie transformacji biznesowej obecność doświadczonego akcjonariusza jakim jest Movie Games S.A.
jest stymulantem pozwalającym obrać Spółce odpowiednią ścieżkę rozwoju. Nie mniej jednak należy zwrócić
uwagę, że w dłuższej perspektywie czasu uzależnienie Spółki od jednego głównego akcjonariusza może hamować
jej autonomię w rozwoju. Co będzie powodowało skupienie się na partykularnych interesach głównego
akcjonariusza. Pozytywnym elementem, wpływającym na zachowanie struktury akcjonariatu jest
przeprowadzana na podstawie Memorandum Informacyjnego emisja akcji z prawem poboru skierowana do
dotychczasowych akcjonariuszy. Wskazana emisja może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania
akcjonariuszy mniejszościowych, ponieważ w ramach realizowanego prawa poboru pierwszeństwo w nabyciu
akcji Emitenta zyskają obecni akcjonariusze. Gdyby jednak tak się nie stało należy mieć na uwadze dalsze
uzależnienie Emitenta od Movie Games S.A.
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Ryzyko związane z jednoosobowym Zarządem
Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Emitent posiada jednoosobowy Zarząd. Posiadanie wąskiego
aparatu zarządczego wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Tymczasowa niezdolność do pracy Prezesa Spółki, np. ze
względu na pogorszenie stanu zdrowia, może powodować opóźnienia w podejmowaniu ważnych decyzji, lub
uczestnictwa w ważnych spotkaniach i nawiązywania kontaktów biznesowych. Ponadto posiadanie
kilkuosobowego składu Zarządu minimalizowałoby ryzyko podejmowania, w sposób nieświadomy, błędnych
decyzji przez Prezesa Spółki. Brak dyskusji z innymi członkami organu zarządczego oraz brak istnienia
kontrargumentów pochodzących od innych członków Zarządu może sprawić, iż Spółka będzie kierowana w
sposób nieefektywny. Ryzyko związane z jednoosobowym składem Zarządu minimalizowane jest przez fakt, iż
stanowisko Prezesa Spółki obejmuje osoba związana z branża gamedev – Szymon Westfal. W ocenie Emitenta, w
przypadku niedyspozycyjności Szymona Westfala Rada Nadzorcza może powołać Członka Rady Nadzorczej do
pełnienia funkcji w zarządzie Emitenta, co pozwoli na zachowanie ciągłości działania.
Ryzyko związane z odejściem kluczowych pracowników i współpracowników
Wraz ze zmianą 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 wewnętrzna struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:
Stanowisko
Forma współpracy
Liczba osób na dzień 30.06
Prezes Zarządu
Umowa o pracę
1
Umowa o dzieło
1
Game Producer(1 osoba)
Umowa o pracę
1/8
Źródło: Emitent

Zarząd Emitenta sygnalizuje, że wewnętrzna struktura organizacyjna skupiona jest głównie wokół zarządzania
prowadzonymi projektami, a prace programistyczne realizowane są w ramach zewnętrznych zespołów.
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego w Spółce pozostają skupione kluczowe funkcje, za
realizację których pozostają odpowiedzialni:
● Prezes Zarządu – Szymon Westfal - odpowiedzialny jest za bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem,
negocjowanie umów, kontakt z deweloperami, a także pełni funkcję doradcy przy bieżących oraz
przyszłych produkcjach Spółki;
● Game Producer – odpowiedzialny jest za proces zarządzania projektami, obsługę strony internetowej
Spółki, kontakt z deweloperami, a także bierze czynny udział w procesie zawierania przez Emitenta
umów.
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego w ramach wewnętrznej struktury organizacji utrzymywane
są jedynie kluczowe stanowiska. Proces produkcji gier realizowany jest w pełni przez zewnętrzne zespoły. Emitent
utrzymuje współpracę z Flint Arts sp. z o.o. oraz Pyramid Games S.A. Na dzień sporządzenia Memorandum
Informacyjnego do dyspozycji Emitenta pozostaje poniższa liczba pracowników wydzielonych ze struktur
partnerów Spółki:
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Spółka zewnętrzna

Liczba pracowników w
spółce

Flint Arts sp. z o.o.
Pyramid Games S.A.

9
40

Liczba pracowników
Liczba pracowników
zaangażowanych w prace
ogółem do dyspozycji True
na rzecz Emitenta na dzień
Games Syndicate
30.06.2022 r.
9
7
6
3
Źródło: Emitent

Płaska struktura organizacyjna wpływa pozytywnie na aspekt związany z podejmowaniem decyzji oraz
dostosowaniem się do zmian zachodzących w otoczeniu, w którym Spółka funkcjonuje. Z drugiej strony należy
jednak wskazać na ryzyko związane z trwałą bądź czasową niezdolnością do pracy Prezesa Zarządu oraz Game
Designera. Wskazana niezdolność może mieć istotne znaczenie dla sprawnego zarządzania nie tylko
przedsiębiorstwem, lecz przede wszystkim zewnętrznymi zespołami produkcyjnymi. Brak właściwego
skoordynowania działań może w istotny sposób wpłynąć zarówno na zakładany terminarz prac, jak i ich jakość.
Korzystanie z zewnętrznych zespołów produkcyjnych powoduje również ryzyko ograniczonego wpływu na proces
produkcji, jak również niemożność kontrolowania rotacji osób w ramach zewnętrznych zespołów. Spowodować
to może problemy Emitenta z realizacją produkcji.
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, 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 prace programistyczne skupione wokół realizowanych produkcji realizowane są przy współpracy z
zewnętrznymi studiami deweloperskimi. Emitent nawiązał współprace z zespołem Flint Arts sp. z o.o. oraz
Pyramid Games S.A. Wskazane podmioty nie tylko posiadają doświadczenie w sektorze gamedev, ale przede
wszystkim dysponują własnymi zespołami programistycznymi. Delegowanie prac na rzecz zewnętrznych
zespołów programistycznych znosi ze Spółki ciężar związany z koniecznością ponoszenia kosztów stałych
związanych z zatrudnieniem pracowników oraz koniecznością prowadzenia rekrutacji. Nie należy jednak
zapominać, że pomimo odciążenia Emitenta od kwestii finansowych związanych z kosztami utrzymania własnych
zespołów czy prowadzenia procesów rekrutacyjnych należy identyfikować ryzyko związane z trudnościami
związanymi z pozyskaniem odpowiednich pracowników przez zarówno Flint Arts sp. z o.o., jak i Pyramid Games
S.A. Czasowe niedogodności związane z niedoborem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach,
umiejętnościach oraz doświadczeniu mogą w istotny sposób wpłynąć na harmonogram produkcji gier, a w
konsekwencji na zdolność do generowania przyszłych przepływów pieniężnych w wyniku opóźnienia momentu
premiery. Zarząd Emitenta wskazuje, że zarówno po stronie Flint Arts sp. z o.o. oraz Pyramid Games S.A. do
obsługi Spółki dedykowany jest osobny zespół pracowników, dzięki czemu potencjalne braki kadrowe można
uzupełnić przy wykorzystaniu pozostałych osób. Zarząd Emitenta dostrzega również szanse na pozyskanie
doświadczonych pracowników z branży IT wśród osób migrujących z terenu Ukrainy. Podobną szansę dostrzegają
również partnerzy Spółki.
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Ryzyko związane z brakiem ukończenia produkcji własnych gier
Zarząd True Games Syndicate S.A. w komunikacie bieżącym nr 9/2022 poinformował, iż na mocy uchwały Zarządu
Spółki z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Strategia rozwoju True Games
Syndicate S.A. na lata 2022 r. – 2024 r. Spółka przyjęła do realizacji strategię w zakresie prowadzenia działalności
w branży gamingowej. Przyjęta przez Emitenta strategia jest ukonstytuowaniem dotychczasowych dokonań w
przestrzeni zmiany profilu działalności. Emitent zamierza skupić się na produkcji gier o budżecie od 500 tys. do 1
mln PLN. Spółka zamierza skupić się na produkcji gier o kontrowersyjne społecznie tematyce, która mi.in. dotyka
świata przestępczego.
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent prowadzi zaawansowane prace programistyczne
nad takimi produkcjami, jak:
●
●
●

„NightClub Manager: Violet Vibe”
„Prison King”
„Crimerunner”

Wskazane powyżej produkcje różnią się stopniem zaawansowania prac programistycznych, jednak żadna z gier
nie została w całości ukończona. Zarząd Emitenta wskazuje, że pierwsza z premier powinna odbyć się w I kw.
2023 roku. Wówczas zostaną zakończone prace nad grą „NightClub Manager: Violet Vibe”. Ponadto Emitent w
ciągu trzech miesięcy od premiery gry planuje wydanie płatnego dodatku w wersji 18+. Na dzień sporządzenia
Memorandum Informacyjnego Zarząd Emitenta nie dostrzega zagrożeń związanych z premierą wskazanego
tytułu. Ponadto Spółka planuje wydanie wersji demo, która według założeń Zarządu powinna pojawić się w
październiku 2022 roku. W komunikacie bieżącym nr 8/2022 Spółka poinformowała o opublikowaniu karty gry
„Prison King” na platformie Steam. Kolejna publikacja nastąpiła w dniu 17 sierpnia 2022 roku. Wówczas Emitent
w serwisie Steam opublikował kartę oraz trailer gry „Crimerunner”. O wskazanym zdarzeniu Spółka
poinformowała w komunikacie bieżącym nr 15/2022.
W ramach prowadzonego procesu produkcyjnego True Games Syndicate S.A. planuje dokonać premiery „Prison
King” oraz „Crimerunner” w odpowiednio IV kw. 2023 roku oraz III kw. 2024 roku. Jednak dotrzymanie
zakładanego harmonogramu, w tym premier gier oprócz odpowiedniego skoordynowania prac wymaga również
posiadania przez Spółkę odpowiedniego zaplecza finansowego. W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na
dzień 30 czerwca 2022 roku Spółka wykazała środki pieniężne w kasie i na rachunkach w wysokości 29.495,46
PLN, co przy osiągniętych przychodach, w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku, w wysokości
225.952,06 PLN (zmiana stanu produktu) oraz kosztach działalności operacyjnej w wysokości 1.054.979,81 PLN
implikuje istotne zagrożenie związane z niepowodzeniem produkcji gier, wynikające z braku odpowiedniego
zaplecza finansowego. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego żadna z gier Emitenta nie została
ukończona w całości, co również przy braku odpowiednich zasobów finansowych również stanowi wyraz
materializacji wskazanego ryzyka. W celu zapewnienia odpowiedniego finansowania służącego ukończeniu
produkcji gier Spółka przeprowadza emisję akcji serii H. Zarząd Emitenta sygnalizuje, że w przypadku
niepowodzenia emisji bądź objęcia przez inwestorów akcji za kwotę, która nie pozwoli w pełni zrealizować celów
emisyjnych podejmie działania zmierzające do pozyskania dodatkowego finansowania. Brak pozyskania takiego
dodatkowego finansowania może jednak skutkować brakiem możliwości dokończenia produkcji gier, a co za tym
idzie, uzyskania przychodów ze sprzedaży.
Z uwagi na charakterystykę prowadzonej przez Emitenta działalności istnieje również ryzyko, że osoby trzecie
mogą być w posiadaniu określonych praw własności intelektualnej do rozwiązań wykorzystywanych przez Spółkę.
True Games Syndicate S.A. koncentruje się na tworzeniu gier o tematyce m.in. przestępczej, osadzającej gracza
w środowisku, którego nie może doświadczyć w codziennym życiu. Emitent stara się unikać sytuacji, która
mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich. Nie można jednak
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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 opóźnieniami w realizacji projektów

Na dzień sporządzania Memorandum Informacyjnego Emitent w ramach wewnętrznej struktury organizacji
utrzymuje jedynie kluczowe stanowiska, które niezbędne są do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Spółki.
Proces produkcji gier jest zjawiskiem wieloetapowym, stąd Spółka podejmuje takie działania oraz nawiązuje takie
partnerstwa, aby w jak najlepszy sposób wykorzystać zarówno własne kompetencje jak i umiejętności partnerów
biznesowych. Zarząd Emitenta zaplanował, że pierwsza z gier zostanie wydana w I kw. 2023 roku, wówczas
nastąpi jej komercjalizacja. Jako pierwsze, mają zostać ukończone prace nad grą „NightClub Manager: Violet
Vibe”., a w ciągu trzech miesięcy od wydania gry ma zostać udostępniony płatny dodatek w wersji 18+. Pozostałe
premiery planowane są odpowiednio: dla gry „Prison King” na IV kw. 2023 oraz dla gry „Crimerunner” na III kw.
2024 roku.
W celu sprawnego przeprowadzenia procesu produkcji gier Spółka nawiązała współpracę z Flint Arts sp. z o.o.
oraz Pyramid Games S.A. Nawiązana współpraca ma na celu sprawne przeprowadzenie wieloetapowego procesu
produkcji. Poszczególne etapy przygotowania wskazanych gier następują kolejno po sobie i są uzależnione od
wyników bądź całkowitego ukończenia faz poprzednich. Niektóre z etapów zależne są wyłącznie od zespołu
projektowego, inne natomiast zależą od zaangażowania podmiotów zewnętrznych. Jak podkreśla Zarząd
Emitenta ma on ograniczony wpływ na terminowość działań podmiotów zewnętrznych, a ponadto nie można
wykluczyć nieprzewidzianych trudności, które mogą być przyczyną opóźnień wewnętrznych zespołów
projektowych, jak i podmiotów zewnętrznych, odpowiedzialnych za np. proces certyfikacji (dopuszczenie gry na
platformę Steam).
Ryzyko opóźnienia jest szczególnie istotne w projektach realizowanych w trybie współpracy z podmiotami
zewnętrznymi, gdzie umowy mają określać termin produkcji gier. 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 grami Emitenta. 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 i konieczności poszukiwania kolejnego finansowania. Emitent
stara się minimalizować wskazane ryzyko poprzez współpracę w uznanymi partnerami, co wpływa na jakość
wykonywanych prac oraz przestrzeganie ustalonego harmonogramu. Na dzień sporządzenia Memorandum
Informacyjnego Emitent prowadzi prace na trzema grami, żadna z nich nie została w całości ukończona. Sukces
przyszłych produkcji Spółki uzależniony jest zatem od uplasowania na rynku emisji akcji serii H, 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.
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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. 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. True Games Syndicate S.A. będzie minimalizowała 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
Tematyka gier, w ramach której porusza się Spółka nie jest unikalna na rynku, choć dostrzec można pewną niszę,
którą wypełniają produkcje Emitenta. Sytuacja, w której na rynku występują gry o podobnej bądź zbliżonej
tematyce 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 True Games Syndicate 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 True Games
Syndicate 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 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.
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Ryzyko związane z zawartą umową na produkcję gry z Pyramid Games S.A.
Zarząd True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie w komunikacie bieżącym nr 2/2022 poinformował o
zawarciu umowy na produkcję gry o roboczym tytule „District”(obecnie „Crimerunner”). Umowa została zawarta
16 marca 2022 roku z Pyramid Games S.A. Zgodnie z warunkami zawartego kontraktu Pyramid Games S.A.
zobowiązany jest do stworzenia gry w wersji na PC, natomiast Spółka zobowiązana jest do jej komercjalizacji.
Wysokość wynagrodzenia oraz pozostałe zapisy Umowy (w tym dotyczące kar umownych) nie odbiegają od
stosowanych powszechnie standardów rynkowych. Właścicielem autorskich praw majątkowych do gry będzie
True Games Syndicate S.A. Planowany termin ukończenia gry to III kw. 2024 rok.
Zgodnie z przyjętymi zasadami Spółka może wypowiedzieć zawartą umowę w terminie 3 miesięcy od:
1) opóźnienia w realizacji harmonogramu wynikającego z winy Pyramid Games S.A. przekraczającego 45 dni
kalendarzowych;
2) bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Spółkę do dokonania poprawek lub uzupełnień w grze,
jeżeli do momentu upłynięcia terminu nie było kontaktu z Wykonawcą i nie zostały podjęte osobne ustalenia w
tej kwestii;
3) nieuzyskania wystarczającego poziomu wishlisty po publikacji teasera na minimalnym poziomie 6.000 (sześć
tysięcy) w ciągu 30 dni od publikacji trailera oraz nieotrzymaniu pozytywnego feedbacku od graczy.
Zawarta umowa dotycząca produkcji gry w znacznym stopniu zbliża Spółkę w kierunku realizacji celów
strategicznych. Nawiązując współpracę w zewnętrznymi partnerami Spółka zyskuje dostęp do doświadczonego
zespołu, co w dużym stopniu zwiększa efektywność prowadzonych prac. Należy pamiętać, że True Games
Syndicate S.A. debiutuje w sektorze gamedev. Na wczesnym etapie rozwoju Spółki o jej sile decydował będzie
odpowiedni dobór partnerów, z którymi Emitent podejmie współpracę. Niemniej jednak, z uwagi na delegowanie
zadań i procesów związanych z produkcją gier identyfikować należy ryzyko związane z umową zawartą z
zewnętrznym partnerem. Zawarta pomiędzy True Games Syndicate S.A. a Pyramid Games S.A. umowa zawiera
zapisy dotyczący możliwości jej wypowiedzenia w przypadku wystąpienia określonych przesłanek. Należy jednak
pamiętać, że w przypadku wypowiedzenia zawartego porozumienia Emitent traci możliwość kontynuowania
współpracy, co może negatywnie przełożyć się na postęp prac nad daną grą. Spółka stanie przed koniecznością
pozyskania nowego zespołu deweloperskiego oraz jego wdrożenia. Opóźnienia w produkcji będą z kolei miały
negatywny wpływ na komercjalizację projektu, a w konsekwencji uzyskanie dodatnich przepływów pieniężnych.
Emitent minimalizuje wskazane ryzyko poprzez stałe koordynowanie zleconych prac. Partnerzy Spółki, w tym
m.in. Pyramid Games S.A. otrzymują informację zwrotną, co do jakości i terminowości realizowanych prac. Takie
podejście pozwala na eliminowanie potencjalnych niedogodności na takim etapie, na którym nie dojdzie do
rozwiązania zawartej umowy. Na dzień sporządzenia Memorandum informacyjnego Emitent nie dostrzega
zagrożeń wynikających z niewłaściwej realizacji zawartej umowy.
Ryzyko związane z zawartą umową inwestycyjną
Dnia 01 grudnia 2021 roku w komunikacie bieżącym nr 20/2021 Spółka poinformowała o zawarciu wraz z True
Games S.A. z siedzibą w Warszawie oraz z dwoma podmiotami zewnętrznymi ramowej umowy o współpracy. Na
podstawie, której strony zobowiązały się przystąpić do projektu polegającego na wspólnym stworzeniu 9 gier
symulatorowych na PC i konsole przy wsparciu finansowym Inwestora w zamian za procentowy udział w
dochodach z komercjalizacji tych gier.
Początkowy etap realizacji Umowy zakłada realizację 3 z 9 projektów gamingowych, do których zostaną zawarte
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osobne umowy koprodukcyjne określające m.in. szczegółowe warunki budżetu oraz harmonogramu realizacji
pre-produkcji, produkcji, a następnie wydania gier.
Umowa w swej treści zakłada, iż wydawcą ww. projektów gamingowych będzie Movie Games S.A. będąca
dodatkowo podmiotem dominującym w stosunku do True Games S.A. oraz True Games Syndicate S.A.
W ramach Umowy Inwestor zobowiązał się dokapitalizować True Games S.A. jako nadzorującą realizację Projektu
kwotą 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych), która docelowo na zasadach wskazanych w Umowie będzie mogła
zostać konwertowana na akcje Emitenta lub True Games S.A. w zależności od wyniku trwającego procesu
połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przewidującego przeniesienie całego majątku True Games S.A.
w zamian za nowo emitowane akcje Emitenta.
Strony ustaliły czas realizacji Projektu na czas określony 5 lat. Jednakże w przypadku braku zawarcia w tym okresie
9 umów koprodukcyjnych (z uwzględnieniem założeń przyjętych na mocy Umowy) czas realizacji zostaje
przedłużony na czas nieoznaczony do daty zawarcia dziewiątej z umów koprodukcyjnych przewidzianych
Projektem.
Pierwsza umowa koprodukcyjna została zawarta 07 grudnia 2021 roku Umowa dotyczyła m.in częściowego
sfinansowania kosztu wykonania, a następnie wydania gry pod tytułem „Project Castle” (obecnie „Prison King”).
W ramach Umowy zawarty został zapis o wstępnym opracowaniu preprodukcji gry, która zostanie opublikowana
na platformie dystrybucji gier Steam, dzięki czemu Spółka i Inwestor dokonają analizy popytu, pozwalającego na
podjęcie decyzji o produkcji pełnej wersji Gry.
Druga z umów koprodukcyjnych, o których mowa w umowie inwestycyjnej została zawarta w dniu 29 kwietnia
2022 roku, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 6/2022. Umowa dotyczyła m.in częściowego
sfinansowania kosztu wykonania, a następnie wydania gry pod tytułem „District” (obecnie „Crimerunner”). W
ramach Umowy zawarty został zapis o wstępnym opracowaniu preprodukcji gry, która zostanie opublikowana na
platformie dystrybucji gier Steam, dzięki czemu Spółka i Inwestor dokonają analizy popytu, pozwalającego na
podjęcie decyzji o produkcji pełnej wersji Gry.
W zamian za wkład finansowy Inwestor ma zagwarantowane prawo do pobierania wynagrodzenia prowizyjnego
uzależnionego od przychodów generowanych przez grę. Inwestor nie ma gwarancji zwrotu wniesionego wkładu.
Według najlepszej wiedzy Emitenta, warunki Umowy są rynkowe. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego oraz
pozostałe zapisy Umowy (w tym dotyczące kar umownych) nie odbiegają od stosowanych powszechnie
standardów rynkowych.
Zawarta przez Spółkę umowa inwestycyjna oraz będąca jej konsekwencją umowa koprodukcyjna zbliża Emitenta
do realizacji obranej strategii rozwoju oraz celów emisyjnych. Pomimo braku własnych środków finansowych
Spółka zawiera kolejne partnerstwa oraz pozyskuje kolejne finansowania niezbędne do rozpoczęcia prac nad
grami, co nie jest łatwe na wczesnym etapie rozwoju, przy jednoczesnym braku historii związanej z
wcześniejszymi produkcjami. Należy jednak pamiętać, że w przypadku niewłaściwego, niezgodnego z
oczekiwaniami Emitenta odbioru przez graczy pierwszej z gier, Spółka może mieć problem z pozyskiwaniem
kolejnych partnerstw, w tym współfinansowania produkcji, co w sposób negatywy przełoży się na jej sytuację
finansową.
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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 związane z awarią sprzętu lub brakiem dostępu do prądu i Internetu
Działalności Emitenta jest ściśle związana i uzależniona od działania sprzętu komputerowego i całego zaplecza
technologicznego. Prowadzenie działalności jest niemożliwe bez sprawnego przepływu prądu i dostępu do łącza
Internetowego. Obecnie zespół Emitenta prowadzi prace w trybie dzielonym. Część zespołu pracuje z domu, a
część z biura, mniej więcej w podziale pół na pół. Taki stan rzeczy jest pochodną obecnej sytuacji
epidemiologicznej w kraju. Mimo, iż siedziba Emitenta spełnia warunki nałożone przez Rząd w zakresie
przestrzeni biurowej na jednego pracownika, część z nich, przy akceptacji Zarządu, zdecydowała się na pracę
zdalną. Istnieje ryzyko, iż ze względu na czynniki od siebie niezależna pracownicy Emitenta nie będą zdolni do
pracy, co znajdzie swoje przełożenie w opóźnieniu produkcji gier i odbije się negatywnie na wynikach
finansowych Spółki oraz postrzeganiu jej na rynku przez podmioty zewnętrzne. Emitent zaznacza, że dołożył
wszelkich starań by zminimalizować ryzyko wystąpienia wad w użytkowanym sprzęcie poprzez zakup w całości
nowego oprzyrządzenia IT (technologia informatyczna). Warunkiem pracy z domu przez osoby zatrudnione w
Spółce było również zapewnienie o posiadaniu sprawnego łącza internetowego. Dodatkowo Zarząd Emitenta
zapewnia, że wprowadził sprawny i dobrze funkcjonujący system komunikacji oraz stworzył i przeszkolił
pracowników z nowych regulaminów i dobrych praktyk, które mają być stosowane z systemie pracy zdalnej i
mieszanej.
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. Niemniej jednak nie można wykluczyć, że w przypadku kolejnej fali pandemii,
wprowadzona obostrzenia mogą mieć istoty wpływ na funkcjonowanie Spółki. 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
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 23
lutego 2022 roku, wówczas rozpoczęła się zbrojna inwazja wojsk rosyjskich na teren Ukrainy. Na dzień
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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. Nie mniej 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 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.

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
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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 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
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 związane z brakiem wypłaty dywidendy
Zgodnie z artykułem 347 par. 1 oraz 2 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku
wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez
walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Ponadto zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli
akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
Kodeks Spółek Handlowych w art. 348 par 1. stanowi również, że kwota przeznaczona do podziału między
akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat
ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą
być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o
kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na
kapitały zapasowy lub rezerwowe. Co istotne dzień dywidendy w spółce publicznej i spółce niebędącej spółką
publiczną, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, ustala zwyczajne walne
zgromadzenie (art. 348 par. 3 KSH)
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Dnia 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
na podstawie uchwały nr 5 postanowiło pokryć stratę netto z 2021 roku w wysokości 461.011,67 PLN (czterysta
sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych, sześćdziesiąt siedem groszy) zyskiem z lat następnych.
Zamiarem Zarządu Spółki jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy za rok 2022 oraz 2023. Zarząd Emitenta
wskazuje, że obecny etap rozwoju związany z prowadzoną transformacją biznesową oraz trwająca produkcją gier
charakteryzuje się podwyższonym, zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy przy jednoczesnym braku możliwości
uzyskiwania przychodów (brak premier gier). Czego wynikiem jest wykazana w raporcie okresowym za II kw. 2022
roku strata, która na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiła 938.672,83 PLN. Zgodnie z przyjętym harmonogramem
prac premiera pierwszej gry – „NightClub Manager: Violet Vibe” planowana jest na I kw. 2023 roku. W ciągu
trzech miesięcy od premiery gry Spółka zamierza wydać płatny dodatek w wersji 18+, co w opinii Zarządu wpłynie
na zwiększenie potencjału sprzedażowego. Ponadto Emitent oczekuje osiągniecia progu rentowności w ciągu 6
miesięcy od zakładanej premiery gry. Zarząd Spółki nie wyklucza zatem, że przyszłości będzie mógł podzielić się
wypracowany zyskiem z akcjonariuszami, przy czym taka decyzja jest niepewna. Istnieje ryzyko, że Emitent nie
będzie wypłacał dywidendy w przyszłości.
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.
2.

3.
4.
5.

posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Akcji oraz korzyści i
ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje;
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;
posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka
związanego z inwestowaniem w Akcje;
w pełni rozumieć warunki emisji Akcji oraz posiadać znajomość rynków finansowych;
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 1 grudnia 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.
2.
3.

Akcje stanowią dla niej inwestycję dopuszczalną w świetle obowiązujących przepisów prawa;
Akcje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia; oraz
obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Akcji przez taki podmiot.
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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 O Spółki.
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 poziomem cen akcji notowanych na rynku NewConnect
Średni kurs akcji z okresu 3 miesięcy (91 dni) (13.05.2022 r. – 13.08.2022 r.) biorąc pod uwagę kurs zamknięcia
wynosi 0,6606 PLN. W okresie 2012 r. – 2017 r. K&K Herbal Poland S.A. (poprzednik Emitenta) złożył następujące
Dokumenty Informacyjne w celu wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect poniższych serii akcji:
●

18 kwietnia 2012 r. – sporządzono Dokument Informacyjny w związku z wprowadzeniem do obrotu
1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, 179.000 akcji
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda oraz 179.000 praw do akcji zwykłych
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,

•

11 lipca 2013 r. - sporządzono Dokument Informacyjny w związku z wprowadzeniem do obrotu 626.718
akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda

•

9 kwietnia 2015 r. - sporządzono Dokument Informacyjny w związku z wprowadzeniem do obrotu
1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN każda
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•

13 grudnia 2016 r. - sporządzono Dokument Informacyjny w związku z wprowadzeniem do obrotu
600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda

•

9 listopada 2017 roku sporządzono Dokument Informacyjny w związku z wprowadzeniem do obrotu
3.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda

Przedmiotem wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect we wskazanym okresie nie były wszystkie
wyemitowane serie akcji Spółki. Istnieje zatem uzasadnione ryzyko, związane z pojawieniem się zwiększonej
podaży akcji na rynku w wyniku wprowadzenia do obrotu kolejnych serii akcji Emitenta. Co istotnie może wpłynąć
na cenę akcji w krótkim terminie.
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 powyżej.
Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej w wyszczególnieniach 1 – 3 , 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
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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.

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.
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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.
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
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●

●

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
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
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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
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
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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
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
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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.
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.
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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.
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:

True Games Syndicate S.A.

Forma prawna:
Skrót giełdowy:
Kraj siedziby:
Siedziba:

Spółka Akcyjna
TGS

Adres:

ul. Krucza 16/22, 00-526

Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:
NIP:
REGON:
KRS:

kontakt@truegamessyndicate.pl

Polska
Warszawa

www.truegamessyndicate.pl
6751414604
120921780
0000399586

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w Memorandum Informacyjnym.
W imieniu Emitenta działają:
Szymon Westfal – Prezes Zarządu

Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta
Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą zawarte w Memorandum informacje są zgodne ze stanem
faktycznym i Memorandum nie pomija niczego, co mogłoby wpłynąć na jego znaczenie, w szczególności zawarte
w nim informacje są prawdziwe, rzetelne i kompletne.

…………………………………………………..
Szymon Westfal – Prezes Zarządu
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2.

Dom Maklerski INC S.A. (Firma Inwestycyjna)

Firma:

Dom Maklerski INC S.A.

Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Faks:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:
NIP:
REGON:
KRS:

Spółka Akcyjna
Polska
Poznań
ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 6, 61-131 Poznań
+48 (61) 297-79-27
+48 (61) 297-79-27
biuro@dminc.pl
www.dminc.pl
7010277149
142721519
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 H akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, o wartości nominalnej 0,10
PLN każda, w liczbie nie mniejszej niż 1(jeden) i nie większej niż 22 058 577 (dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt
osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 PLN (dziesięć
groszy) i nie większej niż 2 205 857,70 PLN (dwa miliony dwieście pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem
złotych, siedemdziesiąt groszy ).
Cena emisyjna Akcji serii H wynosić będzie 0,15 PLN.
Uprzywilejowanie akcji Emitenta
Akcje Emitenta serii H 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%, 33 1/3%, 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.
2.

zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są
związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar
wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego
ustanowiono zabezpieczenie.
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.

2.

3.

4.

5.

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;
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;
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;
funduszu emerytalnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne
fundusze emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne;
podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
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−

6.

7.

8.

9.

przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem
akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi,
− w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji
wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako
zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
− przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
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;
łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania
bezpośrednio lub pośrednio, lub obejmowania w wyniku oferty niebędącej ofertą publiczną przez te
podmioty lub przez osobę trzecią, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a, 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;
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,
pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów
wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.

Obowiązki opisane powyżej powstają również w przypadku: (i) zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w
spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie
publicznej; (ii) w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów; (iii) gdy
prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który
może nimi rozporządzać według własnego uznania.
W przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 1a Ustawy o ofercie publicznej, obowiązki
określone powyżej mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony
porozumienia (art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej).
Zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5
Ustawy o ofercie publicznej, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:
−
−
−

małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak
również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;
osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.

Stosownie do art. 87 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków
opisanych powyżej:
−
−
−

po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;
po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust.
1 pkt 4 Ustawy o ofercie publicznej – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;
wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone
lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa;
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−

po stronie pełnomocnika, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ofercie publicznej, wlicza się
liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów
wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie.

Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z
papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać
według własnego uznania.
Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki
publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie
lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło
z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
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.
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.
2.

3.
4.

instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;
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;
instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu
(„OTF”);
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:
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1.
2.
3.
4.

wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub
bezprawnego ujawniania informacji poufnych;
dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:
1.

2.

3.

4.

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;
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;
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;
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
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znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych
na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.
Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które
istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie
oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można
było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny
instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku
rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub
szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub
to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem
tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.
Nadto etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia
kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej.
Jednocześnie art. 7 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości
publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów
pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, 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.
2.

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
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.
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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.

2.

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
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.

2.

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
jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów
finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób
uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub
obowiązków tej osoby.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji
poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało
się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz:
1.
2.

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

Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi
informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje
poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te informacje
wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem że w momencie
zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje poufne zostały
już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. Akapit ten nie ma
jednak zastosowania do zwiększania posiadania
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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.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:
1.

2.

3.

4.

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;
zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące
wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi
lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu;
rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków,
informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument
finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny
jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym
rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub
powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;
przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca informacje
wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:
1.

2.

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;
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;
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3.

4.

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;
wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych
do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat jego emitenta) po
uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze skutków
opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego podania do publicznej
wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny.

Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie
fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu oraz niewyczerpujący wykaz okoliczności
wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen.
Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie
zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o
prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej.
Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej
informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej
wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej
pięciu lat.
Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej
informacji poufnych, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:
1.
2.
3.

niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub
uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji;
opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej;
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
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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
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,
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3.

4.

5.

6.

7.

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,
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,
polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci
przedsiębiorcy przejmowanego,
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.
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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;
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.
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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.
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:
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1.

2.

3.

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,
kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem państwa
członkowskiego dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania
układowego lub analogicznych postępowań,
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 H będą opłacane wyłącznie w formie pieniężnej.
Emitent z emisji od 1(jeden) do 22 058 577 (dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset
siedemdziesiąt siedem) akcji serii H oferowanych w ramach prawa poboru po cenie emisyjnej 0,15 PLN planuje
pozyskać od 0,15 PLN do 3 308 786,55 PLN.
W poniższej tabeli przedstawione zostały cele emisyjne akcji serii H.
Cele emisyjne akcji serii H
Cel emisyjny
Finansowanie produkcji “NightClub Manager: Violet Vibe”
1)
2)
3)

Rozwój projektu na podstawie kamieni milowych +
wsparcie po wydaniu
Prace marketingowe budujące świadomość w grupie
docelowej
Finał kampanii marketingowej dla gotowego produktu

Finansowanie produkcji “Prison King”
1)
2)
3)

Rozwój projektu na podstawie kamieni milowych +
wsparcie po wydaniu
Prace marketingowe budujące świadomość w grupie
docelowej
Finał kampanii marketingowej dla gotowego produktu

Finansowanie produkcji “Crimerunner”
1)
2)
3)

Rozwój projektu na podstawie kamieni milowych +
wsparcie po wydaniu
Prace marketingowe budujące świadomość w grupie
docelowej
Finał kampanii marketingowej dla gotowego produktu

Zapotrzebowanie na kapitał

Planowany termin realizacji

540 000,00 PLN
300 000,00 PLN
do końca I kw. 2023 r.
200 000,00 PLN
40 000,00 PLN
590 000,00 PLN
400 000,00 PLN
do końca IV kw. 2023 r.
150 000,00 PLN
40 000,00 PLN
770 000,00 PLN
530 00,00 PLN
do końca III kw. 2024 r.
200 000,00 PLN
40 000,00 PLN

Pokrycie kosztów zwiększenia zespołu

1 408 786,55 PLN

Razem

3 308 786,55 PLN

do końca III kw. 2024 r.

Źródło: Emitent

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 H.
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.
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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 H jakie
poniesie Emitent szacowane są na maksymalnie 143.629,66 PLN netto. W szczególności są to koszty, które będą
ponoszone tytułem:
− przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz sporządzenie memorandum informacyjnego, z
uwzględnieniem kosztów doradztwa: do 113.629,66 PLN, w zależności od kwoty i trybu pozyskanych
środków,
− opłaty notarialne oraz opłaty KDPW za obsługę NWZA: 30.000 PLN
− wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy
− promocji oferty: 0,00 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 H powstały na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 2022 roku. Akt notarialny (Repertorium A nr 6388/2022) został
sporządzony przez notariusza Arkadiusza Zarzyckiego prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy
ulicy Pięknej 15/34, 00-549 Warszawa.

56

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

57

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

58

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

59

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

Dnia 5 sierpnia 2022 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii H.
Uchwala została podpisana podpisem kwalifikowanym przez Prezesa Zarządu – Szymona Westfala.
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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 H nie zostało wyłączone.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 5 sierpnia 2022 r. Akcje Serii H 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 H (dzień prawa
poboru) ustalono na dzień 11 sierpnia 2022 roku.
6.

Oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem
waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda

Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
a. Akcje serii H 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 H 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.
Dnia 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
na podstawie uchwały nr 5 postanowiło pokryć stratę netto z 2021 roku w wysokości 461 011,67 PLN (czterysta
sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych, sześćdziesiąt siedem groszy) zyskiem z lat następnych.
Zamiarem Zarządu Spółki jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy za rok 2022 oraz 2023.
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:
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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:
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
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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. 406 1 Kodeksu spółek handlowych). Z przepisów KSH
wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie
internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z
przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI. Ogłoszenie
powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście
dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i
akcji imiennych. Uprawnieni z akcji 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
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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,
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
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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,
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

65

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

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
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.
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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
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
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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
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.
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8.

Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości

Zamiarem Zarządu Emitenta jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy z zysku za lata 2022 – 2023. 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 H uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
a. Akcje serii H 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 H 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.
Dnia 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
na podstawie uchwały nr 5 postanowiło pokryć stratę netto z 2021 roku w wysokości 461.011,67 PLN (czterysta
sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych, sześćdziesiąt siedem groszy) zyskiem z lat następnych.

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.
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.
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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
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.
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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,
- 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
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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.
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.
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11. Zasady dystrybucji oferowanych papierów wartościowych
11.1 Grupa inwestorów, do których oferta jest kierowana
Akcje serii H 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 H 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 H są wszyscy posiadający prawo poboru w chwili
składania zapisu:
−
−

osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 11 sierpnia 2022
roku, którzy nie zbyli tego prawa do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii H,
osoby, które nabyły prawo poboru Akcji Serii H 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 H 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 H.
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 H 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 H 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 H.
Osoby dokonujące zapisów na Akcje Serii H, 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.
11.2 Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży
Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 11 sierpnia 2022 roku. Ostatnim dniem, w którym można było nabyć
akcje na sesji GPW wraz z przysługującym im prawem poboru był dzień 9 sierpnia 2022 roku. Oznacza to, że
osoby, które nabyły akcje Emitenta na sesji GPW po dniu 9 sierpnia 2022 roku nie będą uprawnione do
wykonywania prawa poboru z tych akcji.
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Prawa poboru nie były i nie będą notowane w zorganizowanym systemie obrotu.
Zapisy na Akcje Serii H w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w 24 sierpnia
2022 roku i przyjmowane będą do dnia 7 września 2022 roku.
W przypadku nieobjęcia wszystkich Akcji Serii H w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu
zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii H, składane przez inwestorów wytypowanych
przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 20 września 2022 roku do dnia 26 września 2022 roku. Zgodnie z art.
436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Akcje serii H zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego
uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.
Przydział Akcji Serii H objętych Prawem Poboru nastąpi 19 września 2022 roku, 27 września 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 H 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 aneksu, mogli uchylić się od
skutków prawnych złożenia tych zapisów, zostanie dokonana odpowiednia zmiana terminu przydziału Akcji
Oferowanych.
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Harmonogram Oferty

09 sierpnia 2022 r.

11 sierpnia 2022 r.
18 sierpnia 2022 r.
24 sierpnia 2022 r.
7 września 2022 r.
19 września 2022 r.

20 września – 26 września 2022 r.

27 września 2022 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 H
Dzień Prawa Poboru
Publikacja Memorandum Informacyjnego
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i
Zapisów Dodatkowych
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i
Zapisów Dodatkowych.
Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru
oraz w Zapisach Dodatkowych
Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu
Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które
odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta
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 H:
Przedmiotem Oferty Publicznej jest subskrypcja Akcji Serii H 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
11 sierpnia 2022 roku. Jedna akcja Emitenta uprawniała jej posiadacza do uzyskania jednego Prawa Poboru Akcji.
Dwa jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia trzech akcji serii H, po Cenie Emisyjnej równej 0,15 PLN.
Subskrybenci są uprawnieni do złożenia dwóch rodzajów zapisów na Akcje Serii H:
1. Zapisu na podstawie Praw Poboru,
2. Zapisu Dodatkowego.
Na podstawie Praw Poboru można złożyć Zapis Akcji Serii H w liczbie nie większej niż wynikający z liczby
posiadanych Praw Poboru.
Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii H 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 H w liczbie nie mniejszej
niż 1 (jednej) i nie większej niż 22 058 577 (dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset
siedemdziesiąt siedem) sztuk.
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11.4 Miejsca składania zapisów na Akcje Serii H
Zapisy na Akcje Serii H 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 H 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 H, 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 H, 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 H 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 H umożliwia swoim Klientom takie
działanie.
Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie Akcje Serii
H zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii H, 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 H
Zapisy na Akcje Serii H w ramach wykonania Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych będą przyjmowane w dniach
od 24 sierpnia 2022 roku do 7 września 2022 roku.
Zapisy na Akcje Serii H w ramach odpowiedzi na zaproszenie Zarządu będą przyjmowane od 20 września 2022
roku do 29 września 2022 roku.
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Szczegółowe terminy związane z ofertą publiczną Akcji Serii H zostały przedstawione w pkt 11.2 niniejszego
Memorandum Informacyjnego.
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 H jest tym zapisem związany do chwili dokonania
przydziału Akcji Serii H.
Złożony zapis jest nieodwołalny. Osoba składająca zapis jest nim związana do dnia zapisania przydzielonych jej
Akcji Oferowanych na jej rachunku papierów wartościowych lub odpowiednim rachunku zbiorczym, chyba że
wcześniej zostanie ogłoszone odstąpienie od Oferty lub niedojście emisji do skutku.
Inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na subskrypcję Akcji Serii H przed publikacją suplementu, przysługuje
prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie dwóch dni roboczych po publikacji
suplementu, pod warunkiem, że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, wystąpiły lub
zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania.
Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnosząca się do informacji zawartej w
Memorandum, która może wpłynąć na ocenę papierów wartościowych, które wystąpiły lub zostały zauważone
w okresie ważności Memorandum, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do Memorandum.
Emitent jest obowiązany niezwłocznie udostępnić suplement do Memorandum osobom, do których skierowana
jest Oferta, w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, czyli na stronie internetowej Spółki
https://truegamessyndicate.pl/.
Wycofanie zgody na subskrypcję Akcji Serii H następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym
punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej, w której złożony został zapis w wykonaniu prawa poboru lub Zapis
Dodatkowy, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia suplementu do Memorandum. Prawo
wycofania zgody na subskrypcję nie dotyczy przypadku, w którym suplement do niniejszego Memorandum
zostanie udostępniony w związku z błędami w treści Memorandum, o których Spółka powzięła wiadomość po
dokonaniu przydziału papierów wartościowych, lub czynnikami, które zaistniały, lub o których Spółka powzięła
wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych. Spółka może dokonać przydziału papierów
wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu na wycofanie zgody na subskrypcję przez inwestora.
Zwrot wpłat na Akcje Oferowane dokonanych na zapisy, co do których wycofano zgodę na subskrypcję, nastąpi
zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia złożenia
oświadczenia o wycofaniu zgody na subskrypcję. Zwrot wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań
lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych przez subskrybenta w związku z subskrybowaniem Akcji
Oferowanych.
Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum lub
suplementów, w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji, niewymagającą udostępnienia suplementu do
Memorandum, Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w
sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronie internetowej Spółki
https://truegamessyndicate.pl/.
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11.7 Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania
wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej
Zapis na Akcje Serii H powinien być opłacony należycie, czyli w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Serii H, 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 H 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 H 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 H na wydzielony rachunek Podmiotu Pośredniczącego wskazany w zaproszeniu do złożenia zapisu.
Środki na opłacenie Akcji Serii H 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 H.
Skutkiem wniesienia wpłaty niepełnej jest przydzielenie takiej liczby Akcji Serii H, która możliwa jest do objęcia
za wniesioną kwotę.
Wpłaty na Akcje Serii H 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 H do publicznej wiadomości zostanie
udostępniony Suplement do Memorandum Informacyjnego dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych
przed dokonaniem przydziału Akcji Serii H, 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 H 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 H. Przydział Akcji
Serii H zostanie dokonany w terminie wskazanym w pkt. 11.2 Memorandum.
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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.
11.10 Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot
Rozliczenie kwot wpłaconych tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii H 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 H Subskrybentom.
Zasady i terminy zwrotu środków osobom składającym zapisy regulują wewnętrzne zasady działania tych
instytucji. Emitent poleca uwadze osób składających zapisy na Akcje Serii H 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 H.
Zastrzega się, że szczegółowe zasady zwrotu środków mogą wynikać z regulacji wewnętrznych Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych lub domów (biur) maklerskich przyjmujących zapisy.
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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
H opiewający na minimum 1 (jeden) akcję serii H.
Emitent nie przewiduje możliwości odstąpienia od przeprowadzenia emisji Akcji Serii H 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 H - 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 H, 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 H w przypadku niedojścia Oferty do skutku
zostanie dokonany w trybie opisanym w pkt 11.10. powyżej.
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 H 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 H 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:

True Games Syndicate S.A.

Forma prawna:
Skrót giełdowy:
Kraj siedziby:
Siedziba:

Spółka Akcyjna
TGS
Polska
Warszawa

Adres:

ul. Krucza 16/22, 00-526

Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:
NIP:
REGON:
KRS:

kontakt@truegamessyndicate.pl
www.truegamessyndicate.pl
6751414604
120921780
0000399586

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.
26 maja 2009 roku pomiędzy Panem Krzysztofem Sienickim oraz Panem Krzysztofem Miłaszewskim została
zawarta umowa Spółki Cywilnej. Wspólnicy zawarli porozumienie w celu prowadzenia wspólnej działalności pod
nazwą K&K Herbal Poland s.c. Krzysztof Sienicki, Krzysztof Miłaszewski. Do zawartej spółki wniesiono wkład
pieniężny w wysokości 50.000,00 PLN. Pan Krzysztof Sienicki wniósł 10.000,00 PLN, pozostała część została
wniesiona przez drugiego ze wspólników. Spółka rozpoczęła działalność 1 czerwca 2009 roku. Do Ewidencji
Działalności Gospodarczej została wpisana pod numerem NIP: 6781049457.
Dnia 29 lipca 2010 roku aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Jarosławem Górką (Kancelaria
Notarialną przy ul. Kopernika 13, 32-020 Wieliczka, Repertorium A nr 2796/2010) przez Krzysztofa
Miłaszewskiego oraz Krzysztofa Szymona Siennickiego zostało dokonane przekształcenie K&K Herbal Poland s.c.
Krzysztof Sienicki, Krzysztof Miłaszewski w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na dzień przekształcenia
Pan Krzysztof Miłaszewski posiadał wkład o wartości 40.000,00 PLN, zaś Pan Krzysztof Siennicki posiadał wkład o
wartości 10.000,00 PLN.
Dnia 7 września 2011 roku w kancelarii notarialnej w Wieliczce, przy ulicy Mikołaja Kopernika 13 przed
notariuszem Jarosławem Górka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników K&K Herbal Poland sp. z o.o.
podjęło uchwałę nr 1 w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną. Kapitał zakładowy spółki przekształconej
wyniósł 200.000,00 PLN, podzielony na 600.000 akcji serii A oraz 1.400.000 akcji serii B o wartości nominalnej
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0,10 PLN każda. Kapitał zakładowy został objęty przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej. Pan
Krzysztof Sienicki objął 100.000 akcji serii A, pozostała cześć została objęta przez Pana Krzysztofa Miłaszewskiego.
Zmiana formy prawnej przedsiębiorcy została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 25 października
2011 roku.
Dnia 15 lutego 2021 roku aktem notarialnym sporządzonym przez notariuszem Grażyną Płaczek na podstawie
uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce, w sprawie
zmiany Statutu Spółki dokonano zmiany firmy przedsiębiorcy, siedziby Spółki oraz przedmiotu prowadzenia
działalności. Na mocy przyjętej uchwały Spółka rozpoczęła działalność w zakresie produkcji gier komputerowych
pod firmą True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie. Wskazana uchwała została sporządzona w
kancelarii notarialnej Grażyna Płaczek w Krakowie przy ulicy Obrońców Krzyża Bieńczycki Plac Targowy nr 8, 31831 Kraków, uchwała została ujawniona pod numerem Repertorium A nr 1629/2021. Wskazana zmiana została
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 26 marca 2021 roku.
Dnia 12 stycznia 2022 roku aktem notarialnym sporządzonym przed zastępcą notarialnym Anną Wojnowską –
Wiercioch na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą True Games
Syndicate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w sprawie połączenia True Games Syndicate Spółka Akcyjna
ze spółka True Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu
Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
wyrażono zgodę na połączenie Spółki True Games Syndicate S.A. z True Games S.A. Połączenie zostało dokonane
poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej (True Games S.A.) na Spółkę przejmującą w zamian
za nowo emitowane akcje serii G, które Spółka wydała akcjonariuszom Spółki przejmowanej. Uchwała została
sporządzona w Kancelarii Notarialnej Arkadiusz Zarzycki w Warszawie przy ulicy Pięknej nr 15 lok 34, 00- 549
Warszawa. Wskazana uchwała została ujawniona pod numerem Repertorium A nr 220/2022. Zmiany w Krajowym
Rejestrze Sądowym wynikające z podjętej uchwały zostały zarejestrowane 14 marca 2022 roku.
4.

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru

Emitent został zarejestrowany w dniu 25.10.2011 r. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000399586.
5.

Krótki opis historii Emitenta

K&K Herbal Poland Spółka Cywilna została zawiązana w 2009 roku przez Pana Krzysztofa Siennickiego oraz Pana
Krzysztofa Miłaszewskiego. Działalność przedsiębiorstwa była skoncentrowana przede wszystkim na dystrybucji,
na zasadzie wyłączności, na terenie Polski wyrobów medycznych, weterynaryjnych oraz kosmetyków i
suplementów diety. W 2010 roku dokonano zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa. Przekształcając spółkę
cywilną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. K&K Herbal Poland sp. z o.o. funkcjonowała do 25
października 2011 roku. Wówczas w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano kolejnej zmiany formy prawnej
przedsiębiorstwa. Emitent rozpoczął działalność jako spółka akcyjna. Istotna zmiana profilu działalności nastąpiła
wraz ze zmianą statutu Emitenta, która została dokonania w I kw. 2021 roku. Wraz z dokonaną transformacją
Emitent rozpoczął działalność w sektorze gamedev. Zmiana profilu działalności związana była również z
modyfikacją informacji o spółce dostępnych w KRS. W dniu 26 marca 2021 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym
ujawniono zmianę firmy spółki. Począwszy od wskazanego dnia przedsiębiorstwo funkcjonowało jako True
Games Syndicate spółka akcyjna.
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Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego działalność gospodarcza Emitenta koncentruje się wokół
segmentu gamedev.
Poprzednik prawny Emitenta
Data

Wydarzenie
2009 r.

Zawiązanie spółki K&K Herbal Poland Spółka Cywilna Krzysztof Sienicki i Krzysztof
Miłaszewski.

2010 r.

Przekształcenie K&K Herbal Poland Spółka Cywilna Krzysztof Sienicki i Krzysztof
Miłaszewski w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

2011 r.

Przekształcenie K&K Herbal Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Spółkę Akcyjną. Przekształcenie zostało ujawnione w KRS dnia 25 października
2010 roku.
Podjęcie uchwały o emisji akcji 600.000 akcji uprzywilejowanych serii A oraz
1.400.000 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Akcje
zostały wydane po cenie równej wartości nominalnej oraz zostały objęte za
gotówkę. Akcje serii A oraz B powstały w wyniku przekształcenia K&K Herbal Poland
sp. z o.o. w spółkę akcyjną (Akt Notarialny Repertorium A numer 2924/2011 z dnia
7 września 2011 roku). Akcje zostały pokryte udziałami przysługującymi Panu
Krzysztofowi Siennickiemu oraz Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu w sp. z o.o.
oraz gotówką.
Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 25.000,00 PLN w
drodze emisji nie więcej niż 250.000 sztuk akcji serii C w drodze subskrypcji
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje
serii C zostały wyemitowane po cenie wynoszącej 1,20 PLN, w ramach subskrypcji
prywatnej w dniach od 08.02.2012 r. do 29.02.2012 r. Akcje zostały objęte za
gotówkę. (Akt Notarialny Repertorium A numer 3663/2011 z dnia 14.11.2011 roku

2012 r.

Pierwszy dzień notowań praw do akcji serii C Spółki na rynku NewConnect.

2013 r.

Podjęcie przez Zarząd K&K HERBAL POLAND S.A. uchwały w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie wyższą
niż 145.266,60 PLN, poprzez emisję nie więcej niż 1.456.666 akcji zwykłych na
okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Akcje serii D zostały
wyemitowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,39 PLN w ramach subskrypcji
zamkniętej skierowanej do ówczesnych akcjonariuszy. Akcje serii D Spółki powstały
na mocy Uchwały nr 1 Zarządu K&K HERBAL POLAND S.A. z siedzibą w Wieliczce z
dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego. Akcje zostały objęte za gotówkę. (Repertorium A nr
105/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku)

2014 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. podjęło uchwałę w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż
145.000,00 PLN poprzez emisję nie więcej niż 1.450.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Akcje serii E powstały na
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mocy Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K HERBAL POLAND
S.A. z siedzibą w Wieliczce z dnia 20 października 2014 roku w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na
okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru. (Repertorium A nr 4041/2014 z dnia
20 października 2014 roku). Cena emisyjna akcji wyniosła 0,22 PLN zostały objęte
za gotówkę.
2015 r.

Pierwszy dzień notowań akcji serii E K&K Herbal Poland S.A. na rynku NewConnect

2016 r.

Podjęcie przez Zarząd K&K Herbal Poland S.A. uchwały w sprawie zamiany 600.000
akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje na okaziciela.
Podjęcie przez Zarząd K&K Herbal Poland S.A. uchwały w sprawie dematerializacji
600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu NewConnect
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K&K K HERBAL POLAND S.A. podjęło uchwałę
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki podjęło uchwałę w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 315.000,00 PLN
poprzez emisję nie więcej niż 3.150.000 akcji serii F. Akcje serii F powstały na mocy
uchwały nr 1 Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego z dnia 5 stycznia 2017 roku (Repertorium A nr
67/2017). Cena emisyjna akcji wyniosła 0,13 PLN. Akcje zostały objęte za gotówkę.

2017 r.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, do wartości 740.571,80
PLN, w wyniku emisji 3.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

2019 r.

Otrzymanie od Health Product Group Sp. z o.o. pisma z żądaniem zaprzestania
dystrybucji i sprzedaży na terytorium UE wyrobu medycznego Enterosgel
wytwarzanego w oparciu o patent nr PL/EP.2116564 („Patent”), w związku z
nieprawomocną decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13
grudnia 2018 roku o unieważnieniu wyżej wymienionego patentu.
Rozpoczęcie pilotażowej działalności w ramach usług najmu krótkoterminowego.

2020 r.

Zarząd KK Herbal Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2020 r.
podjął uchwałę o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla Spółki polegającą
na:
1) Rozważeniu transakcji przejęcia lub połączenia Spółki ze spółkami z branży
gamingowej;
2) Rozważeniu transakcji zbycia przez Spółkę aktywów lub zorganizowanej części
przedsiębiorstwa lub wygaszenia aktywności biznesowej w dotychczasowych
obszarach działalności Spółki.
Źródło: Emitent
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True Games Syndicate S.A. - działalność w branży gamedev
Data

Wydarzenie

2021 r.

Zmiana profilu działalności, koncentracja na segmencie gamedev – rejestracja
przez Sąd zmiany firmy Emitenta na True Games Syndicate S.A.
Zawarcie listu intencyjnego w sprawie ustalenia warunków połączenia Emitenta z
przedsiębiorstwem spółki z Grupy Movie Games S.A. w wybranej przez Strony
formule prawnej.
Uzgodnienie pomiędzy Spółką i Movie Games S.A. podstawowych warunków i
założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z True Games S.A.
Zawarcie przez TGS S.A. oraz TG S.A. ramowej umowy współpracy z inwestorem.
Na podstawie Umowy strony zobowiązały się przystąpić do projektu polegającego
na wspólnym stworzeniu 9 gier symulatorowych na PC i konsole przy wsparciu
finansowym Inwestora w zamian za procentowy udział w dochodach z
komercjalizacji tych gier (ang. revenue share).

2022 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą True Games Syndicate S.A.
podjęło uchwałę nr 3 w sprawie połączenia True Games Syndicate Spółki Akcyjnej
ze spółką True Games Spółka. Na skutek połączenia kapitał zakładowy Spółki został
podwyższony z kwoty 740.571,80 PLN do kwoty 1.470.571,80 PLN w drodze emisji
7.300 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł o
wartości emisyjnej stanowiącej iloraz liczby emitowanych Akcji oraz wyceny
przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej sporządzonej dla celów Połączenia, a
wynoszącej w przybliżeniu 2,05 PLN każda akcja, które zostaną wydane
akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem. (Repertorium nr
220/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą True Games Syndicate Spółka
podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania jednego lub kilku
podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 31.104,00 PLN
poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii.
Upoważnienie wygasa 30 września 2020 roku.
Dokonanie połączenia ze Spółką True Games S.A. Połączenie Emitenta zostało
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 marca 2022 roku.
Zawarcie w dniu 16 marca 2022 umowy na produkcję gry ze Spółką Pyramid Games
S.A. z siedzibą w Lublinie. Umowa została zawarta na produkcję gry typu symulator
o roboczym tytule „District”(obecnie „Crimerunner”). 29 kwietnia 2022 roku
została zawarta umowa z Inwestorem dotycząca częściowego współfinansowania
gry. Warunki Umowy są rynkowe. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego oraz
pozostałe zapisy Umowy (w tym dotyczące kar umownych) nie odbiegają od
stosowanych powszechnie standardów rynkowych.
Opublikowanie karty gry „Prison King” oraz „Crimerunner” na platformie Steam
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 1 470 571,80
PLN (słownie: milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych, osiemdziesiąt groszy)
i dzieli się na 14 705 718 (słownie: czternaście milionów siedemset pięć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, o
wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
1. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy)
każda. Łączna wartość nominalna akcji serii A wynosi 60.000,00 PLN (sześćdziesiąt tysięcy) – akcje powstałe w
wyniku przekształcenia spółki K&K Herbal Poland sp. z o.o. w spółkę akcyjną
2. 1.400.000 (milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć
groszy) każda. Łączna wartość nominalna akcji serii B wynosi 140,000,00 PLN (sto czterdzieści tysięcy złotych) –
akcje powstałe w wyniku przekształcenia spółki K&K Herbal Poland sp. z o.o. w spółkę akcyjną
3. 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10
PLN (dziesięć groszy) każda. Łączna wartość nominalna akcji serii C wynosi 17.900,00 PLN (siedemnaście tysięcy
dziewięćset złotych) – akcje zostały objęte za gotówkę i opłacone przelewem bankowym na konto Emitenta.
4. 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o
wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Łączna wartość nominalna akcji serii D wynosi 62.671,80
PLN (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych, osiemdziesiąt groszy) - akcje zostały objęte
za gotówkę i opłacone przelewem bankowym na konto Emitenta.
5. 1.450.000 (milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10
PLN (dziesięć groszy) każda. Łączna wartość nominalna akcji serii E wynosi 145.000,00 PLN sto czterdzieści pięć
tysięcy złotych) - akcje zostały objęte za gotówkę i opłacone przelewem bankowym na konto Emitenta.
6. 3.150.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Łączna wartość nominalna akcji serii F wynosi maksymalnie
315.000,00 PLN (trzysta piętnaście tysięcy złotych) - akcje zostały objęte za gotówkę i opłacone przelewem
bankowym na konto Emitenta.
7. 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN
(dziesięć groszy) każda. Łączna wartość nominalna akcji serii G wynosi maksymalnie 730.000,00 PLN (siedemset
trzydzieści złotych).- akcje zostały wyemitowanie w ramach emisji połączeniowej True Games S.A. oraz True
Games Syndicate S.A.
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.
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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 2021 roku Emitent wykazywał kapitały zapasowe w kwocie 61 094,27 PLN
Na dzień 30 czerwca 2022 emitent wykazywał kapitały zapasowe w kwocie 14 331 094,27 PLN
Inne kapitały
Na dzień 31 grudnia 2021 roku Emitent wykazywał kapitał własny w wysokości 340 654,40 PLN, w ramach
kapitału własnego wskazano pozycję kapitał podstawowy w wysokości 740 571,80 PLN, kapitał zapasowy w
kwocie 61 094,27 PLN, stratę z lat ubiegłych w kwocie 0,00 PLN i stratę netto z roku obrotowego w kwocie
461 011,67 PLN.
Na dzień 30 czerwca 2022 roku Emitent wykazywał kapitał własny w wysokości 14 401 981, 57PLN, w ramach
kapitału własnego wskazano pozycję kapitał podstawowy w wysokości 1 470 571,80 PLN, kapitał zapasowy w
kwocie 14 331 094,27 PLN, stratę z lat ubiegłych w kwocie 461 011,67 PLN i stratę netto z roku obrotowego w
kwocie 938 672,83 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

Emitent nie wyemitował obligacji zamiennych lub obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości
nowych emisji akcji.
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego w Spółce nie istnieje kapitał warunkowy.
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
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Zarząd Spółki na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą True Games
Syndicate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 12 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki
upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą
niż 31,104,00 PLN (trzydzieści jeden tysięcy sto cztery złote, zero groszy) poprzez emisję akcji zwykłych na
okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
1) Upoważnienie zostało udzielone na okres do 30 września 2023 roku,
2) Akcje wydane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowana 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 zastępuje uchwałę Walnego
Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,
5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – uchwala 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 usługowa lub innych umów
zabezpieczających powodzenia emisji akcji,
b) zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację z
zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
c) podejmowania uchwal orz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej,
zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej 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.
Uchwała została podjęta przed zastępcą notarialnym Anną Wojnowską-Wiercioch w kancelarii notarialnej
Arkadiusz Zarzycki przy ulicy Pięknej 15/34, 00-549 Warszawa. Uchwala została ujawniona pod numerem
Repertorium A nr 220/2022.
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. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy)
każda. Łączna wartość nominalna akcji serii A wynosi 60.000,00 PLN (sześćdziesiąt tysięcy);
2. 1.400.000 (milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć
groszy) każda. Łączna wartość nominalna akcji serii B wynosi 140,000,00 PLN (sto czterdzieści tysięcy złotych);
3. 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10
PLN (dziesięć groszy) każda. Łączna wartość nominalna akcji serii C wynosi 17.900,00 PLN (siedemnaście tysięcy
dziewięćset złotych);
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4. 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o
wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Łączna wartość nominalna akcji serii D wynosi 62.671,80
PLN (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych, osiemdziesiąt groszy);
5. 1.450.000 (milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10
PLN (dziesięć groszy) każda. Łączna wartość nominalna akcji serii E wynosi 145.000,00 PLN sto czterdzieści pięć
tysięcy złotych);
6. 3.150.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Łączna wartość nominalna akcji serii F wynosi maksymalnie
315.000,00 PLN (trzysta piętnaście tysięcy złotych).
W ciągu najbliższych 12 miesięcy przedmiotem wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku
NewConnect ma być:
1. 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN
(dziesięć groszy) każda. Łączna wartość nominalna akcji serii G wynosi maksymalnie 730.000,00 PLN (siedemset
trzydzieści złotych).
W dniu 27 września 2021 r. Spółka zawarła z dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą Blue Oak Advisory sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu porozumienie w sprawie rozwiązania umowy z dniem 30 września 2021 r. W związku
z tym, Spółka zawarła nową umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z EQ1 sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, która weszła w życie 1 października 2021 r.

11. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom
wartościowym
Emitent oraz papiery wartościowe emitowane przez Emitenta nie posiadają przyznanego ratingu.
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 przy ulicy ul. Kruczej 16/22 00 - 526 Warszawa to globalny wydawca
gier notowany na rynku NewConnect. Spółka jest jednostką dominującą wobec True Games Syndicate S.A.
wywierająca znaczący wpływ na jednostkę stowarzyszoną. Jednostka stowarzyszona (True Games Syndicate S.A.)
będzie wyceniana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Movie Games S.A. metoda praw własności.
Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie posiada 34,75% udział (5.110.000 akcji) w kapitale zakładowym True
Games Syndicate S.A. uprawniający do 5.110.000 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.
Pozostali akcjonariusze posiadają mniej niż 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz głosach na WZA
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12.1.

Powiązania kapitałowe

Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:
a. pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,
Pan Krzysztof Miłaszewski będący Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta jest w posiadaniu 350.000 akcji Emitenta
stanowiących 2,38% w ogólnej liczbie głosów
b.

pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych
emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,

Na dzień sporządzania Memorandum Informacyjnego nie występują powiązania kapitałowe pomiędzy
emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi
akcjonariuszami emitenta.
Spółka w dniu 23 czerwca 2022 roku poinformowała, iż w dniu 22 czerwca 2022 roku w godzinach
popołudniowych otrzymała od Pana Mateusza Wcześniaka rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na koniec dnia, tj. 23 czerwca 2022 roku.
c.

pomiędzy emitentem a Firmą Inwestycyjną

Marcin Kraszewski będący Członkiem Rady Nadzorczej True Games Syndicate S.A. jest jednocześnie
pracownikiem Domu Maklerskiego INC S.A. – podmiotu zależnego względem Domu Maklerskiego INC S.A.
pełniącego funkcję Firmy Inwestycyjnej.
Wojciech Iwaniuk będący Członkiem Rady Nadzorczej True Games Syndicate S.A. jest jednocześnie Członkiem
Rady Nadzorczej INC S.A. – podmiotu dominującego względem Domu Maklerskiego INC S.A. pełniącego funkcję
Firmy Inwestycyjnej oraz Prezesem Zarządu Private Equity ASI S.A. - podmiotu zależnego względem Domu
Maklerskiego INC S.A. pełniącego funkcję Firmy Inwestycyjnej.
12.2.

Powiązania pozostałe

Movie Games S.A. (posiadające 34,75% udział w kapitale Emitenta) posiada 746.698 akcji spółki Road Studio S.A.,
co stanowi 60,16% ogólnej liczby akcji podmiotu. Dnia 3 marca 2021 roku została zawarta umowa pożyczki
pomiędzy Road Studio S.A., a True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.), na mocy której True Games
S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.) otrzymała 100.000,00 PLN
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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

True Games Syndicate S.A.
True Games Syndicate S.A. (wcześniej K&K Herbal Poland S.A.) to Spółka, która prowadzi działalność od 2009
roku. Początkowo działalność gospodarcza prowadzona była w formie spółki cywilnej. Dnia 29 lipca 2010 roku
aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Jarosławem Górką (Kancelaria Notarialną przy ul.
Kopernika 13, 32-020 Wieliczka, Repertorium A nr 2796/2010) przez Krzysztofa Miłaszewskiego oraz Krzysztofa
Szymona Siennickiego zostało dokonane przekształcenie K&K Herbal Poland s.c. w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. Następnie 7 września 2011 roku w kancelarii notarialnej w Wieliczce, przy ulicy Mikołaja
Kopernika 13 przed notariuszem Jarosławem Górka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników K&K Herbal
Poland sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 1 w sprawie przekształcenia w Spółkę Akcyjną. Akcje Emitenta od 2012 roku
są notowane na rynku NewConnect. Emitent do 2021 roku prowadził działalność skoncentrowaną na dystrybucji
suplementów diety, kosmetyków wyrobów medycznych oraz weterynaryjnych, a od 2019 roku rozpoczęła
również pilotażową działalność w ramach wynajmu krótkoterminowego.
Zmiana dotychczasowego profilu działalności została zainicjowana w IV kw. 2020 roku. Zarząd K&K Herbal Poland
S.A. dnia 18 grudnia 2020 roku podjął uchwałę o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. W komunikacie
bieżącym nr 24/2020 poinformowano o możliwych scenariuszach. Przegląd opcji strategicznych zakładał:
1) Rozważenie transakcji przejęcia lub połączenia Spółki ze spółkami z branży gamingowej;
2) Rozważenie transakcji zbycia przez Spółkę aktywów lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub
wygaszenie aktywności biznesowej w dotychczasowych obszarach działalności Spółki.
Efektem uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie przeglądu opcji strategicznych było otrzymanie w dniu 7 stycznia
2021 roku zaproszenia do negocjacji w sprawie połączenia z Movie Games S.A., o czym Spółka poinformowała w
komunikacie bieżącym nr 26/2020. (Wskazany raport bieżący Emitenta został kilkukrotnie korygowany. W
raporcie z dnia 7 stycznia 2020 roku błędnie wskazano podmiot, od którego otrzymano zaproszenie do negocjacji
(Movie Games Mobile S.A.) oraz zastosowano błędną numerację raportów – właściwy numer, to 1/2021). 9
stycznia 2021 K&K Herbal Poland S.A. poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie ustalenia
warunków połączenia z przedsiębiorstwem z grupy Movie Games S.A. W dniu 13 stycznia 2021 roku doszło do
uzgodnienia pomiędzy K&K Herbal Poland S.A. a Movie Games S.A. podstawowych warunków i założeń
współpracy w przedmiocie połączenia, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 6/2021.
W dniu 15 lutego 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło uchwałę nr 4 w sprawie
zmiany statutu. Na podstawie podjętej uchwały podjęto decyzję o zmianie firmy przedsiębiorcy na True Games
Syndicate oraz zmianie siedziby z Krakowa na Warszawę. Akcjonariusze podjęli również decyzję o zmianie profilu
działalności. Przedsiębiorstwo pod zmienioną firmą rozpoczęło działalność w sektorze gamedev. Powyższa
decyzja podjęta przez akcjonariuszy była istotnym kamieniem milowym kierunkującym zmianę profilu
działalności.
Skutkiem rozpoczętych działań było opublikowanie dnia 31 sierpnia 2021 komunikatu bieżącego nr 16/2021, w
którym Spółka poinformowała o uzgodnieniu i podpisaniu planu połączenia pomiędzy Spółką True Games S.A. z
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siedzibą w Warszawie oraz True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie. Obie spółki specjalizowały się w
tworzeniu gier o tematyce przestępczej, dzięki czemu oba przedsiębiorstwa mogły kontynuować rozpoczęte
produkcje oraz rozwijać portfolio gier pod wspólną marką. Zgodnie z zawartym porozumieniem podmiotami
łączącymi się były: True Games S.A. (spółka przejmowana) oraz True Games Syndicate S.A. (spółka przejmująca).
Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie majątku spółki przejmowanej w zamian za 7.300.000 (siedem
milionów trzysta tysięcy) nowo wyemitowanych akcji serii G (seria połączeniowa) spółki przejmującej. Podpisanie
przez Emitenta planu połączenia zakończyło rozpoczęte 7 stycznia 2021 negocjacje w sprawie połączenia spółki
z podmiotem z grupy Movie Games S.A.
Fundamentalna zmiana profilu działalności i rozpoczęcie przez Spółkę aktywności w nowym sektorze wymagało
gruntownej reorganizacji przedsiębiorstwa. Emitent wygaszał dotychczasowe partnerstwa poszukując
jednocześnie nowych możliwości rozwoju biznesu. W 2021 roku podejmowano działania zmierzające do
nawiązania współpracy z innymi podmiotami z branży gamedev.
True Games Syndicate S.A. w komunikacie bieżącym nr 2/2022 poinformowała o zawarciu w dniu 16 marca 2022
roku umowy na produkcję gry ze spółką Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie. Zawarta umowa dotyczyła
produkcji gry typu symulator o roboczym tytule „District” (obecnie „Crimerunner”). Na podstawie Umowy
Pyramid Games S.A. zobowiązana jest do stworzenia gry w wersji na PC, natomiast Spółka zobowiązana jest do
komercjalizacji gry. Wysokość wynagrodzenia oraz pozostałe zapisy Umowy (w tym dotyczące kar umownych)
nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów rynkowych. Właścicielem autorskich praw majątkowych
do gry będzie Emitent. Planowany termin ukończenia gry to 2024 rok.
Spółka może wypowiedzieć umowę w terminie 3 miesięcy od:
1) opóźnienia w realizacji harmonogramu wynikającego z winy Pyramid Games przekraczającego 45 dni
kalendarzowych;
2) bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Spółkę do dokonania poprawek lub uzupełnień w grze,
jeżeli do momentu upłynięcia terminu nie było kontaktu z wykonawcą i nie zostały podjęte osobne ustalenia w
tej kwestii;
3) nieuzyskania wystarczającego poziomu wishlisty po publikacji teasera na minimalnym poziomie 6.000 w ciągu
30 dni od publikacji trailera oraz nieotrzymaniu pozytywnego feedbacku od graczy.
Dnia 29 kwietnia 2022 roku na podstawie raportu bieżącym nr 6/2022 opublikowana została informacja
dotycząca zawarcia umowy kooprodukcyjnej na finansowanie gry o roboczym tytule „District” (obecnie
„Crimerunner”). W ramach umowy zawarty został zapis o wstępnym opracowaniu preprodukcji gry, która
zostanie opublikowana na platformie dystrybucji gier Steam, dzięki czemu Spółka i Inwestor dokonają analizy
popytu, pozwalającego na podjęcie decyzji o produkcji pełnej wersji Gry. W zamian za wkład finansowy Inwestor
ma zagwarantowane prawo do pobierania wynagrodzenia prowizyjnego uzależnionego od przychodów
generowanych przez grę. Inwestor nie ma gwarancji zwrotu wniesionego wkładu. Według najlepszej wiedzy
Emitenta, warunki Umowy są rynkowe. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego oraz pozostałe zapisy umowy (w
tym dotyczące kar umownych) nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów rynkowych. Właścicielem
autorskich praw majątkowych do Gry pozostaje Emitent.
W dniu 1 grudnia 2021 roku na podstawie raportu bieżącego nr 20/2021 True Games S.A. (obecnie True Games
Syndicate S.A.) poinformowała o zawarciu ramowej umowy o współpracy z inwestorem. W ramach zawartej
umowy strony zadeklarowały wspólne przystąpienie do projektu, którego celem będzie stworzenie 9 gier
symulatorowych na PC oraz konsole. Umowa została zawarta na okres 5 lat. W ramach zawartej umowy inwestor
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zobowiązał się dokapitalizować True Games S.A., jako spółkę nadzorującą realizację projektu kwotą 800.000,00
PLN która docelowo, na zasadach wskazanych w Umowie będzie mogła zostać konwertowana na akcje Emitenta
lub True Games S.A. w zależności od wyniku trwającego procesu połączenia przewidującego przeniesienie całego
majątku True Games w zamian za nowo emitowane akcje Emitenta. Inwestor w zamian za wsparcie finansowe
otrzymał możliwość procentowego udziału w dochodach z komercjalizacji gier (ang.revenue share). Na dzień
sporządzenia Memorandum Informacyjnego zawarta umowa podlega realizacji. W wyniku realizacji umowy w
dniu 23 czerwca 2022 roku nastąpiła prezentacja zapowiedzi gry „Prison King” (poprzednio „Project Castle”), o
czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2022.
7 grudnia 2021 roku True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.) zawarł z zewnętrznym inwestorem
umowę kooprodukcyjną w ramach, której Spółka oraz koproducent zobowiązują się do współfinansowania w
połowie produkcji, marketingu oraz wydania gry o roboczym tytule „Project Castle” (obecnie „Prison King”).
Zawarta umowa objęta jest klauzulą poufności. Emitent nie dokonał również publikacji raportu bieżącego o jej
zawarciu.
W dniu 28 czerwca 2022 roku w formie raportu bieżącego opublikowano strategię rozwoju Spółki na lata 2022 –
2024.
Zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju True Games Syndicate S.A. zamierza stać się spółką specjalizującą się w
produkcji gier na komputery stacjonarne oraz konsole. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego
Spółka nie posiada własnego zespołu deweloperskiego. Prace programistyczne realizowane są poza strukturami
Emitenta, przy wsparciu zewnętrznych zespołów programistycznych. True Games Syndicate S.A. przy produkcji
gier współpracuje z dwoma zewnętrznymi partnerami: Flint Arts sp. z o.o. (na mocy umowy z dnia 17 marca 2021
rok zawartej przez True Games S.A. i aneksowanej 5 sierpnia 2022 r. przez Emitenta) oraz Pyramid Games S.A.
(na mocy umowy zawartej 16 marca 2022 roku).
True Games Syndicate S.A. to studio, które zamierza specjalizować się w produkcji gier akcji oraz symulatorów
FPP (ang. First Person Perspective). Rozgrywka prowadzona jest z perspektywy pierwszoosobowej. Koncepcje
gier będą skupiały się wokół kontrowersyjnych społecznie tematów. Główny nacisk położony będzie zatem na
zainteresowanie odbiorcy specyficzną tematyką rozgrywki. Gracz przenosi się do świata, którego nie może
doświadczyć na co dzień. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent jest pomysłodawcą
tworzonych gier, procesy produkcyjne, wydawnicze oraz marketingowe skupione pozostają poza strukturami
Spółki. Zarząd Emitenta wskazuje, że docelowa struktura organizacyjna koncentrować będzie się na tworzeniu
własnego zespołu produkcyjnego, czego następstwem będzie stopniowe wygaszanie współprac z Flint Arts sp. z
o.o. oraz Piramid Games S.A. True Games Syndicate S.A. terminie do końca III kw. 2024 zamierza zbudować
własny zespół składający się z 6 osób. Zespół tworzony będzie przez: Game Producera, Project Managera, Senior
Unity Developera, Junior Unity Managera, Grafika 2D/3D oraz Animatora Unity 3D. Zarząd Spółki wskazuje
jednak, że budowa własnego zespołu wewnątrz organizacji uwarunkowana jest przez pozytywne przyjęcie przez
graczy pierwszej gry. Premiera „NightClub Manager: Violet Vibe” planowana jest na I kw. 2023 roku.
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego True Games Syndicate pełni rolę pomysłodawcy oraz
koordynatora tworzonych produkcji. Spółka koncentruje się również na pozyskiwaniu finansowania dla
tworzonych gier, pozostając jednocześnie właścicielem IP do wszystkich gier.
Celem Emitenta jest specjalizacja się w produkcji gier o budżecie od 500.000,00 do 1.000.000,00 PLN.
Dnia 23 czerwca 2022 roku nastąpiła prezentacja zapowiedzi gry „Prison King”, wcześniejszy roboczy tytuł gry, to
„Projekt Castle”. Trailer gry oraz karta produktu zostały opublikowane w serwisie Steam. O czym Spółka
poinformowała w raporcie bieżącym nr 8/2022. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego gry nie
można dodać do Wishlisty w serwisie Steam. Zarząd Emitenta dniu 17 sierpnia 2022 roku poinformował również
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w formie raportu bieżącego nr 15/2022 o opublikowaniu kolejnej karty gry w serwisie Steam. Publikacja dotyczyła
gry „Crimerunner”. Wraz z kartą gry opublikowany został również jej trailer.
13.2.

Produkcje Emitenta

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent prowadzi – poprzez zewnętrzne podmioty zaawansowane prace programistyczne zmierzające do utworzenia pierwszych gier, do których zaliczyć można:
„NightClub Manager: Project Vibe”, „Prison King” oraz „Crimerunner”. Ponadto to Spółka prowadzi prace
koncepcyjne nad grami: „Gangster Simulator” oraz „Dirty Cop” Produkcja gier wymaga zawarcia wielu partnerstw
zarówno w obszarze operacyjnym jak i finansowym. Stąd na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego
Spółka zawarła poniższe umowy, których skutkiem będzie przybliżenie Emitenta do realizacji celów biznesowych.
Do najważniejszych umów zawartych przez True Games Syndicate S.A. oraz True Games S.A. zaliczyć można:
●
●
●
●

Umowa inwestycyjna z dnia 1 grudnia 2021 roku w zakresie realizacji projektu polegającego na
wspólnym stworzeniu 9 gier symulatorowych na PC i konsole przy wsparciu finansowym Inwestora.
Umowę z dnia 7 grudnia 2021 roku w zakresie koprodukcji i współfinansowania gry o roboczym tytule
“Project Castle”(obecnie „Prison King”).
Umowę z 16 marca 2022 roku w zakresie produkcji gry o roboczym tytule “District” (obecnie
„Crimerunner”) zawartą z Pyramid Games S.A.
Umowę z dnia 29 kwietnia 2022 roku w zakresie kooprodukcji i współfinansowania gry o roboczym
tytule “District”(obecnie „Crimerunner”).

Informację o zawarciu powyższych umów wskazano w rozdziale 13.1. Na dzień sporządzenia Memorandum
Informacyjnego Emitent prowadzi prace nad grami: „NightClub Manager: Violet Vibe”, „Prison King” oraz
„Crimerunner”. Zarząd Emitent wskazuje, że oprócz realizowanych produkcji w toku równolegle prowadzi prace
koncepcyjne nad dwoma nowymi tytułami gier. Prawa własności do wskazanych tytułów należą do True Games
Syndicate S.A.

Produkcje w toku
„NightClub Manager: Violet Vibe”
Tytuł: NightClub Manager: Violet Vibe
Gatunek gry: Symulacyjna
Planowane platformy sprzedaży: Steam
Planowana data premiery wersji demo: IV kw. 2022 r.
Planowana data premiery: I kw.2023 r.
Rola Spółki w tworzeniu gry: Pomysłodawca, inwestor.
Wydawca: Movie Games S.A.
Obecny etap produkcji gry: Produkcja, osiągnięto 15 z 22 milestonów
Planowana platforma sprzedaży: PC
Polityka cenowa (mikropłatności, płatności z góry za całą grę): płatność z góry oraz wydanie DLC (ang. Download
Conect) – dodatki do gry
Planowana cena sprzedaży – 70 – 80 PLN
Poniesione koszty na produkcję (na dzień 30 czerwca 2022 r.) : 624 403,62 PLN
Planowane koszty marketingowe: do 200.000,00 PLN
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Planowane koszty całkowite: do 1 164 403,62 PLN, łącznie z kosztami marketingu
Zespół deweloperski: Flint Arts sp. z o.o.
Podział przychodów: Opłata dla platformy dystrybucji w kwocie 30% wartości przychodów. Pozostałe w Spółce
przychody dzielone według klucza: 60% - True Games Syndicate S.A., 10% - Flint Arts sp. z o.o., 20% Raisemana.com oraz 10% Movie Games S.A.
Wskazany podział przychodów wynika ze zwyczajowych warunków nałożonych przez platformę Steam, w
pozostałej części jest efektem zawartych przez Spółkę umów w zakresie produkcji, współfinansowania oraz
wydania gry. „NightClub Manager: Violet Vibe” początkowo był produkcją tworzoną przez True Games S.A. Po
dokonaniu połączenia przedsiębiorstw prawa do gry należą do True Games Syndicate S.A.
True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.) zawarł w dniu 17 marca 2021 umowę z Flint Games sp. z
o.o. (obecnie Flint Arts sp. z o.o.) o wykonanie dzieła i przeniesienie praw autorskich. Dnia 5 sierpnia 2022 r.
zawarty został aneks do wskazanej wyżej umowy pomiędzy Emitentem a Flint Arts sp. z o.o. Na podstawie
zawartej umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% zysku netto, z możliwością
zwiększenia do 12 lub 14%. Jako zysk netto strony wskazały kwotę osiągniętą ze sprzedaży gry poprzez platformy
pomniejszoną o koszty wytworzenia gry.
W IV kwartale 2021 roku True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.) przeprowadziła kampanię
crowdfundingową za pośrednictwem platformy Raisemana.com, za pośrednictwem której Spółkę wsparło 203
inwestorów, a zebrany kapitał w wysokości 323.901,00 PLN został przeznaczony na stworzenie płatnego dodatku
do gry w wersji 18+. Celem Spółki jest wydanie dodatku w terminie 3 miesięcy od premiery gry. Inwestorzy, którzy
wsparli Emitenta mogą liczyć na 20% udział w projekcie.
5 sierpnia 2022 roku True Games Syndicate S.A. zawarł umowę wydawniczą na podstawie której wydawcy tj.
Movie Games S.A. przysługuje nieodwołane wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% zysku netto. Strony
umowy definiują zysk netto, jako kwotę osiągniętą ze sprzedaży pomniejszoną o koszty budżetu całkowitego, na
który składa się koszt produkcji gry oraz koszty dodatkowe takie jak: tłumaczenia, koszty dystrybucji, koszty
marketingu.

Prawa autorskie: True Games Syndicate S.A.
Opis gry “NightClub Manager: Violet Vibe”
„Night ClubManager: Violet Vibe” to gra, w której gracz wciela się w początkującego właściciela klubu nocnego a
docelowo może wejść w posiadanie i zarządzanie kilkoma nocnymi klubami. Rozgrywka odwzoruje trudności z
jakimi trzeba się zmierzyć prowadząc klub, tak aby stał się popularny. Gracz będzie zajmował się wszystkimi
aspektami prowadzenia klubu, począwszy od stania „na bramce” i selekcjonowaniu gości poprzez zatrudnianie
personelu takiego jak barmani czy też tancerki kończąc na tworzeniu drinków. Ponadto rozgrywka umożliwi
graczowi wcielenie się w inne dostępne w grze postaci. Gracz m.in. będzie mógł stanąć za konsolą DJ’a czy też
załatwiać bardziej trywialne sprawy jak dbanie o odpowiednie zaopatrzenie klubu oraz jego czystość. Gracz stanie
przed zadaniem nie tylko rozwinięcia własnego klubu ale też docelowo zarządzania ich siecią pod marką „Violet
Vibe”. Ewolucja będzie następowała od małego zaniedbanego klubu aż po ogromny klub na Manhattanie.
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Przykładowe grafiki gry „NightClub Manager: Violet Vibe”

Źródło: Emitent

Źródło: Emitent
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Źródło: Emitent

“Prison King”
Tytuł: Prison King
Gatunek gry: Symulacyjna
Planowane platformy sprzedaży: Steam
Planowana data premiery wersji demo: IV kw. 2022 r.
Planowana data premiery: IV kw. 2023 r.
Rola Spółki w tworzeniu gry: Pomysłodawca, Inwestor
Wydawca: Movie Games S.A.
Obecny etap produkcji gry: Produkcja, osiągnięto 6 z 11 milestonów
Planowana platforma sprzedaży: PC, Xbox, Play Station, Nintendo Switch
Polityka cenowa (mikropłatności, płatności z góry za całą grę): płatność z góry
Planowana Ccena sprzedaży: 70 – 80 PLN
Poniesione koszty na produkcję (na dzień 30 czerwca 2022 r.): 301 875,76 PLN
Planowane koszty marketingowe: do 151.000,00 PLN
Planowane koszty całkowite: do 791 875,76 PLN, w tym koszty marketingu
Zespół deweloperski: Flint Arts sp. z o.o.
Podział przychodów: Opłata dla platformy dystrybucji w kwocie 30% wartości przychodów, pozostała wartość w
pełni należna Spółce. Pozostałe w Spółce przychody dzielone według klucza: 39% - True Games Syndicate S.A.,
39% inwestor, 12% - Flint Arts sp. z o.o. oraz 10% Movie Games S.A.
Wskazany podział przychodów wynika ze zwyczajowych warunków nałożonych przez platformę Steam, w
pozostałej części jest efektem zawartych przez Spółkę umów w zakresie produkcji, współfinansowania oraz
wydania gry.
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True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.) zawarł w dniu 7 grudnia 2021 roku umowę koprodukcyjną
na podstawie której Emitentowi oraz koproducentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie prowizyjne w
wysokości 50% przychodu osiągniętego ze sprzedaży gry pomniejszonego o wszelkie koszty wydawcy, koszty
dystrybucji oraz daniny publicznoprawne. W ocenie Zarządu Spółki wskazany podział implikuje realny udział
Spółki oraz koproducenta w przychodach na poziomie 39%.
True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.) zawarł w dniu 17 września 2021 umowę z Flint Arts sp. z
o.o. o wykonanie dzieła i przeniesienie praw autorskich. Na podstawie zawartej umowy wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% zysku netto, z możliwością zwiększenia do 12 lub 14%. Jako zysk
netto strony wskazały kwotę osiągniętą ze sprzedaży gry poprzez platformy pomniejszoną o koszty wytworzenia
gry.
5 sierpnia 2022 roku True Games Syndicate S.A. zawarł umowę wydawniczą na podstawie której wydawcy tj.
Movie Games S.A. przysługuje nieodwołane wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% zysku netto. Strony
umowy definiują zysk netto, jako kwotę osiągniętą ze sprzedaży pomniejszoną o koszty budżetu całkowitego, na
który składa się koszt produkcji gry oraz koszty dodatkowe takie jak: tłumaczenia, koszty dystrybucji, koszty
marketingu.

Prawa autorskie: True Games Syndicate S.A.
Opis gry “Prison King”
Gracz wcieli się w los więźnia skazanego na długoletni wyrok. Rozgrywka koncentruje się wokół podejmowania
prób wydostania się z więzienia. Do celu jakim jest opuszczenie więzienia prowadzą urozmaicone ścieżki
fabularne, przedstawiające odmienne sposoby zrealizowania finalnego planu.
Gra w realistyczny sposób odzwierciedla charakter życia więziennego. Gracz może na własnej skórze poczuć
klimat więzienia oraz wczuć się w losy głównego bohatera. W grze zastosowano realistyczne modele wnętrza
więzienia, osadzonych i pracowników ośrodka. Odwzorowane zostały zachowania personelu znane z
prawdziwych więzień. Gracz odczuje rutynę dnia codziennego i otoczenie realistycznie reagujące na jego
poczynania. W grze zastosowano technikę motion-capture polegająca na „przechwytywaniu” trójwymiarowych
ruchów aktorów i zapisywaniu w komputerze. Dzięki niej zarejestrowane postacie poruszają się bardzo naturalnie
i realistycznie
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Przykładowe grafiki gry „Prison King”

Źródło: Emitent

Źródło: Emitent
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“Crimerunner”
Tytuł: Crimerunner
Gatunek gry: Akcja
Planowane platformy sprzedaży: Steam
Planowana data premiery wersji demo: I kw. 2024 r.
Planowana data premiery: III kw. 2024 r.
Rola Spółki w tworzeniu gry: Pomysłodawca, Inwestor
Wydawca: Movie Games S.A.
Obecny etap produkcji gry: Faza koncepcyjna, osiągnięto 1 z 22 milestonów
Planowana platforma sprzedaży: PC, Xbox, Play Station, Nintendo Switch
Polityka cenowa (mikropłatności, płatności z góry za całą grę): płatność z góry
Planowana cena sprzedaży: 70 – 80 PLN
Poniesione koszty na produkcję (na dzień 30 czerwca 2022 r.): 90 000,00 PLN
Planowane koszty marketingowe: do 200.000,00 PLN
Planowane koszty całkowite: do 860.000,00 PLN, w tym koszty marketingu
Zespół deweloperski: Pyramid Games S.A.
Podział przychodów: Opłata dla platformy dystrybucji w kwocie 30% wartości przychodów, pozostała wartość w
pełni należna Spółce. Pozostałe w Spółce przychody dzielone według klucza: 40% - True Games Syndicate S.A.,
40% inwestor, 10% - Pyramid Games S.A. oraz 10% Movie Games S.A.
Wskazany podział przychodów wynika ze zwyczajowych warunków nałożonych przez platformę Steam, w
pozostałej części jest efektem zawartych przez Spółkę umów w zakresie produkcji, współfinansowania oraz
wydania gry.
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Wskazany podział przychodów wynika ze zwyczajowych warunków nałożonych przez platformę Steam, w
pozostałej części jest efektem zawartych przez Spółkę umów w zakresie produkcji, współfinansowania oraz
wydania gry.
True Games Syndicate S.A. zawarł dnia 29 kwietnia 2022 roku umowę koprodukcyjną na podstawie której
Emitentowi oraz koproducentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 50% przychodu
osiągniętego ze sprzedaży gry pomniejszonego o wszelkie koszty wydawcy, koszty dystrybucji oraz daniny
publicznoprawne. W ocenie Zarządu Spółki wskazany podział implikuje realny udział Spółki oraz koproducenta w
przychodach na poziomie 40%.
True Games Syndicate S.A. zawarł dnia 16 marca 2022 roku umowę Pyramid Games S.A. o wykonanie dzieła i
przeniesienie praw autorskich. Na podstawie zawartej umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
prowizyjne w wysokości 10% zysku netto. Jako zysk netto strony wskazały kwotę osiągniętą ze sprzedaży gry
poprzez platformy pomniejszoną o koszty wytworzenia gry.
5 sierpnia 2022 roku True Games Syndicate S.A. zawarł umowę wydawniczą na podstawie której wydawcy tj.
Movie Games S.A. przysługuje nieodwołane wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% zysku netto. Strony
umowy definiują zysk netto, jako kwotę osiągniętą ze sprzedaży pomniejszoną o koszty budżetu całkowitego, na
który składa się koszt produkcji gry oraz koszty dodatkowe takie jak: tłumaczenia, koszty dystrybucji, koszty
marketingu.

Prawa autorskie: True Games Syndicate S.A.
Opis gry “Crimerunner”
Gra Crimerunner jest grą łączącą tematykę gangsterską z parkourem. Gracz wciela się w młodą postać, która
aspiruje, aby dostać się do gangu młodocianych złodziejaszków wykorzystując swoje nieprzeciętne zdolności
parkour. Gracz wciela się w postać, która, aby piąć się w szczeblach kryminalnej kariery będzie okradać domy,
włamywać się do samochodów czy też uciekać przez policją po ulicach i dachach. Jako członek gangu otrzyma
różne zadania zaczynając od dostarczenia paczki poprzez zniszczenie dowodów a kończąc nawet na spaleniu
mieszkania. Gra będzie semi-otwarta gdzie poszczególne zamknięte lokacje będą wystarczająco duże, aby
sprawiać wrażenie otwartych światów.
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Przykładowe grafiki gry „Crimerunner”

Źródło: Emitent

Źródło: Emitent
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Produkcje na etapie koncepcyjnym
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent prowadzi prace koncepcyjne nad dwoma tytułami
gier. Z uwagi na wczesny poziom zaawansowania obu produkcji nie są znane terminy ukończenia prac ani
szczegóły dotyczące obu produkcji. Celem Emitenta jest zawarcie w przyszłości umów wydawniczych,
koprodukcyjnych lub samodzielna produkcja i wydanie gier. Z uwagi na wczesnym etap prac ostateczna decyzja
nie została jeszcze podjęta. True Games Syndicate S.A. prowadzi prace rozwojowe nad poniższymi tytułami:
●

„Gangster Simulator” – gracz wciela się w rolę skazanego, który właśnie wyszedł z więzienia, ma tylko
jeden cel: przejąć władzę nad miastem. Celem gracza jest pozostać członkiem gangu Aby to osiągnąć
gracz napada na banki, wyłudza haracze oraz sprzedaje narkotyki. Oczywiście należy pamiętać o
unikaniu policji, co również jest celem rozgrywki.

●

„Dirty Cop” - Gracz wciela się w rolę skorumpowanego policjanta, który dla pieniędzy i porządnej dawki
adrenaliny jest w stanie zrobić niemal wszystko. Wymuszenia, łapówki i pobicia to zabawy dla płotek.
Mafia to twoja przepustka do wielkiej kasy i łatwego życia. Niszcz dowody, zacieraj ślady i uciszaj
niewygodnych świadków.

Zarząd Emitenta wskazuje, że na dzień 30 czerwca 2022 roku na finansowanie gry „Dirty Cop” wydano 5 464,00
PLN, co jest związane z wczesnymi pracami koncepcyjnymi. Jednocześnie True Games Syndicate S.A. podkreśla,
że o dalszym etapach produkcji gry, w tym o zawarciu umów wydawniczych, zawarciu umów kooproduckji, czy
innych istotnych zdarzeniach mogących mieć wpływ na przyszłą sytuację finansową Spółki będzie informował
poprzez publikowanie komunikatów bieżących, dzięki czemu potencjalni inwestorzy będą mogli śledzić rozwój
oraz postęp w przygotowaniu poszczególnych produkcji.

103

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

13.3. Zespół i kluczowe osoby True Games Syndicate S.A.
Wraz ze zmianą 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 wewnętrzna struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:
Stanowisko
Prezes Zarządu
Game Producer(1 osoba)

Forma współpracy
Umowa o pracę
Umowa o dzieło
Umowa o pracę

Liczba osób na dzień 30.06
1
1
1/8
Źródło: Emitent

Zarząd Emitenta sygnalizuje, że wewnętrzna struktura organizacyjna skupiona jest głównie wokół zarządzania
prowadzonymi projektami, a prace programistyczne realizowane są w ramach zewnętrznych zespołów.
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego w Spółce pozostają skupione kluczowe funkcje, za
realizację których pozostają odpowiedzialni:
● Prezes Zarządu – Szymon Westfal - odpowiedzialny jest za bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem,
negocjowanie umów, kontakt z deweloperami, a także pełni funkcję doradcy przy bieżących oraz
przyszłych produkcjach Spółki;
● Game Producer – odpowiedzialny jest za proces zarządzania projektami, obsługę strony internetowej
Spółki, kontakt z deweloperami, a także bierze czynny udział w procesie zawierania przez Emitenta
umów.
Ponadto zaznaczyć należy, że zarówno Pan Szymon Westfal, jak również osoba zatrudniona na stanowisku Game
Producera posiadają doświadczenie w sektorze gamedev, co w istotny sposób ułatwia zarządzanie zewnętrznymi
zespołami produkcyjnymi.
Pan Szymon Westfal dotychczas uczestniczył w realizacji takich projektów jak m.in:
●

●

„Robo Revenge Squad” – to gra dla 1 do 4 osób. W ramach rozgrywki gracz walczy z obcymi robotami,
wykorzystując jako broń wykonane samodzielnie roboty przy wykorzystaniu przedmiotów codziennego
użytku. Producentem oraz wydawcą gry był rumuńskie studio Rikodu. Na dzień 2 sierpnia 2020 roku gra
posiada 77 procent pozytywnych recenzji użytkowników serwisu Steam.
„Civitatem” – to gra, w której uczestnik wciela się w rolę budowniczego miasta. Pomaga w założeniu
nowej osady przy wykorzystaniu dostępnych zasobów świata. Producentem oraz wydawcą gry był
rumuńskie studio LW Games Na dzień 2 sierpnia 2020 roku gra posiada 64 procent pozytywnych recenzji
użytkowników serwisu Steam.

Osoba zatrudniona na zatrudniona na stanowisku Game Producera uczestniczy w realizacji takich projektów jak
m.in.:
●
●

„Prison King” – to gra, w której gracz wciela się w los więźnia skazanego na długoletni wyrok. Rozgrywka
koncentruje się wokół podejmowania prób by wydostać się z więzienia.
„Crimerunner” - grą łączącą tematykę gangsterską z parkourem. Gracz wciela się w młodą postać, która
aspiruje, aby dostać się do gangu młodocianych złodziejaszków wykorzystując swoje nieprzeciętne
zdolności parkour.
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W wyniku zmiany profilu działalności oraz wczesnego etapu rozwoju Zarząd Emitenta stoi przed wyzwaniem
związanym ze stworzeniem kompetentnego i stabilnego zespołu, który odpowiedzialny będzie za realizację zadań
związanych z wypełnianiem strategii rozwoju Spółki. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego w
ramach wewnętrznej struktury organizacji utrzymywane są jedynie kluczowe stanowiska. Proces produkcji gier
realizowany jest w pełni przez zewnętrzne zespoły. Emitent utrzymuje współpracę z Flint Arts sp. z o.o. oraz
Pyramid Games S.A. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego do dyspozycji Emitenta pozostaje
poniższa liczba pracowników wydzielonych ze struktur partnerów Spółki:

Spółka zewnętrzna

Liczba pracowników w
spółce

Flint Arts sp. z o.o.
Pyramid Games S.A.

9
40

Liczba pracowników
Liczba pracowników
zaangażowanych w prace
ogółem do dyspozycji True
na rzecz Emitenta na dzień
Games Syndicate
30.06.2022 r.
9
7
6
3
Źródło: Emitent

Flint Arts sp. z o.o. to studio zajmujące się produkcjami na zlecenie, posiadające zespół programistów,
scenarzystów oraz artystów wizualnych realizujących prace w oparciu o zewnętrzne współprace. Na dzień
sporządzenia Memorandum Informacyjnego Flint Arts sp. z o.o. dysponuje dwoma zespołami, nad których pracą
czuwa Game Designer. Osoba będąca zatrudniona na wskazanym stanowisku posiada doświadczenie zdobyte
podczas realizacji projektów z takimi spółkami jak np. Boombit S.A.. Na dzień sporządzenia Memorandum
Informacyjnego Flint Arts sp. z o.o. dysponuje zespołami o poniższym składzie i doświadczeniu:
Zespół A
●
●
●
●

Senior Unity Developer – współpracował m. in. z takimi podmiotami, jak: Boombit, Flint.tech
Unity Developer – współpracował m. in. z takimi podmiotami, jak: Boombit S.A., Flint.tech sp. z o.o.
2D/3D Artist - współpracowała m. in. z takimi podmiotami jak ODIUT Automex sp. z o.o.
3D Artist - współpracowała m. in. z takimi podmiotami jak: Gambit Games sp. z o.o., Aerie Gaming
Studios LLC, Simtech Automatyka Przemysłowa sp. z o.o., Northwood Studios

Zespół B
●
●

Senior Unity Developer - współpracował m. in. z takimi podmiotami jak Huuuge Games INC , Jutsu
Games sp. z o.o., Forever Entertainment S.A. orazRevolt and Rebel.
Unity Developer – współpracował m. in. z takimi podmiotami jak Huuuge Games INC, Jutsu Games sp.
z o.o., Forever Entertainment S.A. oraz Revolt and Rebel

Zarząd Emitenta sygnalizuje, że na dzień sporządzenie Memorandum Informacyjnego do dyspozycji Spółki
pozostaje 7 pracowników partnera z docelowego zespołu, który ma liczyć 9 osób dedykowanych do współpracy
z True Games Syndicate S.A. Flint Arts sp. z o.o. prowadzi otwarte rekrutacje na brakujące stanowiska W
przypadku pozytywnego zakończenia procesów rekrutacyjnych nowo zatrudnione osoby zostaną niezwłocznie
włączone w proces produkcji gier. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego prowadzona rekrutacja
nie została zakończona.
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Pyramid Games S.A. to studio zajmujące się tworzeniem gier komputerowych założone w 2012 roku.
Studio specjalizuje się m.in. w technologiach Unity 3D, GitLab czy Oculus VR. Zespół Pyramid Games S.A. zajmuje
się tworzeniem gier zarówno na PC, jak i mobilnych czy webowych. Na dzień sporządzenia Memorandum
Informacyjnego zespół Pyramid Games liczy 40 osób, z czego 6 członków zespołu dedykowanych jest do realizacji
prac dla True Games Syndicate S.A. Z uwagi na poziom zaawansowania prac programistycznych na dzień
sporządzenie Memorandum Informacyjnego z 6 osobowego zespołu aktywny udział w produkcji gier biorą 3
osoby, do których należą:
●

●
●

Lead Unity Developer – doświadczenie zawodowe zbierał współtworząc takie produkcje, jak: Castle
Flipper, Dinosaur Fossil Hunter, Ragnarra Might of Muskets, Ring of Life: Survive in Proxima, Soyuz
Constructors oraz Farming Life
Level Designer - doświadczenie zawodowe zbierał współtworząc takie produkcje, jak: Urban Explorer,
Dinosaur Fossil Hunter
Game Designer - doświadczenie zawodowe zbierał współtworząc takie produkcje, jak: Siege Survival:
Gloria Victis; Farming Life, Castle Flipper, ZooKeeper, Dinosaur Fossil Hunter oraz Lo-Fi Life
13.4. Proces produkcji gier

W 2021 roku Emitent rozpoczął proces transformacji biznesowej, która skupia się na wygaszaniu
dotychczasowego modelu biznesowego w zakresie działalności w obszarze .in.. dystrybucji i sprzedaży
suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz weterynaryjnych, jak również najmu
krótkoterminowego, na rzecz sektora gamedev. Emitent zamierza skupić się na produkcji gier o społecznie
kontrowersyjnej tematyce m.in. o tematyce przestępczej pozwalającej graczowi wcielić się w postacie w
przestępczego półświatka. Zarząd Spółki wskazuje, że proces produkcji gier przebiegał będzie w ramach
poniższych faz:
1) Faza koncepcyjna (pomysł na grę) – to, czas, w którym następuje określenie ogólnych założeń, co do koncepcji
gry, rozgrywki oraz fabuły. Zaznaczyć należy, że Spółka będzie specjalizowała się w niszowych produkcjach,
osadzonych w tematyce gangsterskiej, czy też będących swego rodzaju przeniesieniem uczestnika do
przestępczego półświatka. Z uwagi na specyfikę produkcji Emitent na etapie koncepcji gry podejmuje również
działania zmierzające do wstępnego oszacowania popytu na grę. Ocena popytu odbywa się m.in. na podstawie
weryfikacji działań prowadzonych przez konkurencję. Ocenie podlegają również publicznie dostępne narzędzia
takie, jak m.in.: Steamdb.info, SteamSpy.com czy games-stats.com. Na ich podstawie Spółka jest w stanie określić
wstępne zainteresowanie daną produkcją. Z uwagi na czas niezbędny do przeprowadzenia analizy rynku Emitent
sygnalizuje, że faza koncepcyjna może trwać od 1 do 6 miesięcy. Spółka nie przewiduje konieczności ponoszenia
nakładów inwestycyjnych związanych z etapem koncepcyjnym.
2) Faza pre-produkcji (dokumentacja) – to faza związana ze wstępnym planowaniem projektu gry. Prace zespołu
produkcyjnego skoncentrowane są stworzeniu podstawowych idei gry. Tworzona jest wstępna dokumentacja
projektowa opisująca przyszłą produkcję. Zarząd Emitenta sygnalizuje, że etap preprodukcyjny ma istotne
znaczenie dla nadania właściwego biegu dalszym pracom projektowym. Podczas preprodukcji gier powstają
kluczowe dla dalszych prac dokumenty wewnętrzne kierunkujące prace programistyczne. W fazie preprodukcji
tworzone są poniższe dokumenty:
● Game Overview Dokument (GOD) – to jeden z kluczowych dokumentów, które tworzone są na etapie
preprodukcji. GOD zawiera kluczowe informacje dotyczące m.in.: potencjalnej grupy docelowej, wśród
której Spółka będzie prowadziła sprzedaż. Określony zostaje również gatunek gry, zasady rozgrywki,
silnik, na którym gra zostanie stworzona oraz zasady rozgrywki. W fazie preprodukcji tworzony jest tzw.
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gameplay – loop. To tzw. pętla rozgrywki, w ramach której opisane są wszystkie powtarzalne czynności
wykonywane przez gracza podczas rozgrywki. Pętla określa zatem to, co gracz robi podczas rozgrywki.
● Game Design Document (GDD) – to dokument, nad którym prace rozpoczynają się po sporządzeniu i
zatwierdzeniu GOD. GDD szczegółowo opisuje wszystkie mechaniki stosowane w grze oraz postacie w
niej występujące. W przypadku gier fabularnych opisywane są charakterystyki wszystkich postaci łącznie
z tzw. postaciami NPC (ang. non-player charakter) czyli postaciami niezależnymi, w które nie wciela się
żaden z graczy. Oprócz postaci występujących w grze dokument zawiera opis sztucznej inteligencji (ang.
artificial intelligence) wspierającej rozgrywkę. GDD określa również zasady tworzenia poszczególnych
plansz rozgrywki, opisywana jest architektura poszczególnych poziomów gry tzw. Level Design. Ważnym
elementem, oprócz wskazanych powyżej, jest również szczegółowe opisanie świata gry – tworzony jest
opis tzw. settingu. Duży nacisk położony jest również na opisanie poszczególnych map, szaty graficznej
oraz poszczególnych poziomów. Finalnych efektem prac nad GDD jest stworzenie harmonogramu
produkcji i określenie poszczególnych kamieni milowych w produkcji gry.
Finalnym efektem fazy preprodukcyjnej jest stworzenie krótkiego filmu, nie przekraczającego 40 sekund,
prezentującego rozgrywkę, klimat oraz styl gry. Filmowi towarzyszy również akcja marketingowa, w tym
utworzenie karty gry w serwisie Steam. Zarząd Emitenta sygnalizuje, że całkowite nakłady przewidziane na
etap preprodukcji szacowane są na około 10 do 15% budżety gry. Z kolei czas niezbędny do zakończenia
wskazanego etapu to około 2 do 4 miesięcy.
3) Faza produkcyjna - to najważniejszy etap w produkcji gry. Realizowana jest zgodnie z przyjętym na etapie
preprodukcji harmonogramem prac oraz zgodnie ze stworzoną dokumentacją. Na tym etapie następuje
tworzenie architektury gry, narzędzi oraz wszelkich innych elementów niezbędnych do stworzenia
pierwszego prototypu gry. Faza produkcyjna podzielona została na kilka etapów różniących się stopniem
zaawansowania prac oraz kapitałochłonnością. Na fazę produkcji składa się:
●

●

●

●

Stworzenie prototypu – wykonany na etapie produkcji gry prototyp to gra w pierwszej iteracji,
charakteryzująca się zaimplementowaniem pierwszych mechanik oraz zastosowaniem tzw.
whiteboxingu, czyli zjawiska polegającego na rozmieszczeniu białych obiektów w miejscach, w
których będą znajdowały się końcowe rekwizyty oraz grafiki 3D. Emitent szacuje, że czas niezbędny
do ukończenia prac nad prototypem gry powinien wynieść od 2 do 4 miesięcy a poniesione nakłady
inwestycyjne szacowane są na 10 – 15% budżetu gry.
Pierwsza grywalna wersja gry – stworzona przez programistów gra pozwala na prowadzenie
prostej, podstawowej rozgrywki. Na tym etapie następuje stopniowe implementowanie grafik 2D
oraz 3D. Spółka szacuje, że ten etap produkcji zajmuje, w zależności od produkcji, od 2 do 6
miesięcy. Nakłady inwestycyjne niezbędne do ukończenia pierwszej grywalnej wersji gry
pochłaniają od 15 do 20% budżetu.
Pre-alfa – to wersja gry o znacznym stopniu zaawansowania. Charakteryzuje się
zaimplementowaniem większości mechanik oraz modeli. Gra podlega licznym testom,
weryfikowane są wstępnie założenie do sposobu i stylu rozgrywki. Na tym etapie następuje
eliminowanie wychwyconych błędów. Spółka szacuje, że ten etap produkcji zajmuje, w zależności
od produkcji, od 3 do 6 miesięcy. Nakłady inwestycyjne niezbędne do ukończenia wersji pre-alfa
pochłaniają od 20 do 25% budżetu.
Alfa – to wersja gry posiadająca zaimplementowane wszystkie mechaniki. Etap ten charakteryzuje
się intensywnymi pracami ukierunkowanymi na testowanie i poprawę jakości prowadzonej
rozgrywki. Spółka szacuje, że ten etap produkcji zajmuje, w zależności od produkcji, od 3 do 6
miesięcy. Nakłady inwestycyjne niezbędne do ukończenia wersji alfa pochłaniają od 20 do 25%
budżetu.
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●

●

Beta – to etap produkcji, który pozwala na upublicznienie gry. Jest ona prezentowana poza studiem.
Zbierane są pierwsze opinie oraz oceny, które pozwalają na usprawnienie rozgrywki. Do gry
implementowane są oczekiwane zmiany. Spółka szacuje, że ten etap produkcji zajmuje, w
zależności od produkcji, od 2 do 3 miesięcy. Nakłady inwestycyjne niezbędne do ukończenia wersji
beta pochłaniają do 15% budżetu.
Gold – master – to etap finalizujący prace deweloperskie. Gra jest gotowa do wydania. Spółka
szacuje, że ten etap produkcji zajmuje, w zależności od produkcji, około 1 miesiąca. Nakłady
inwestycyjne niezbędne do ukończenia wersji gold-master pochłaniają do 10% budżetu.

Proces produkcji gier, jest zjawiskiem wieloetapowym. Zarząd Emitenta sygnalizuje, że aby zachować ciągłość
prac pod koniec danej fazy prowadzone są prace inicjujące przejście do kolejnej. Zakończenie danego etapu
produkcji gry i zainicjowanie kolejnego związane jest z osiągnieciem tzw. kamieni milowych. Poprzez kamienie
milowe (ang. milestones) należy rozumieć osiągniecie krytycznych punktów produkcji, które pozwalają na
przejście do kolejnych etapów produkcji. Zarząd Emitenta wskazuje, że poszczególne punkty krytyczne są
ustalana indywidulanie dla każdej z produkcji. Liczba wyznaczanych milestonów zależna jest m.in. od trudności
rozgrywki, jakości wirtualnego świata czy mechaniki gry. Spółka wskazuje, że w ogólnej formie wyznaczone
milestony przestawiają się następująco:
Efekt prac
Milestone 1

Przygotowanie materiałów do karty Steam, faza koncepcyjna

Milestone 2

Prace nad szczegółowym GDD

Milestone 3 - 6
Milestone 7
Milestone 8 - 13
Milestone 14

Prace nad podstawowymi mechanikami gry, w tym wersją demo
Testing oraz poprawa błędów
Prace nad podstawowymi mechanikami gry, w tym wersją demo
Testing oraz poprawa błędów

Milestone 15 - 20

Prace nad wersją beta gry, w tym: Testing, tłumaczenia, poprawy błędów

Milestone 21 -22

Ukończenie wersji beta, intensyfikacja działań promocyjnych oraz premiera gry
Źródło: Emitent

13.5. Analiza finansowa wyników True Games Syndicate S.A.
Na dzień 30 czerwca 2022 roku wartość kapitałów własnych Emitenta wyniosła 14 401 981,57 PLN. Wykazana na
dzień sporządzenia raportu okresowego za II kw. 2022 roku wartość kapitału własnego została istotnie
zwiększona w wyniku połączenia z True Games S.A. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Spółka wykazała kapitały
własne w wysokości 340.654,40 PLN. Zarząd Emitenta wskazuje, że przeprowadzone połączenie oprócz
wzmocnienia kapitałowego Spółki będzie miało również odzwierciedlenie w działalności operacyjnej.
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 169.896,18 PLN, nie pokrywały kosztów
działalności operacyjnej, które w 2021 roku wyniosły 567.475,41 PLN. Na koniec 2021 roku powstała zatem luka
płynnościowa, która spowodowała powstanie zapotrzebowania po stronie Spółki na kapitał obrotowy. Podobna
sytuacja miała miejsce w II kwartale 2022 roku. W II kwartale 2022 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości
225.952,06 PLN, co przy kosztach operacyjnych wynoszących 1.054.979,81 PLN również nie pozwoliło na
osiągnięcie progu rentowności. Zarząd Emitenta podjął działania zmierzające do wzmocnienia kapitałowego
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Spółki oraz pokrycia powstałej luki płynnościowej. Przejawem wskazanego działania jest m.in. przeprowadzania
emisja akcji. Ponadto Emitent sygnalizuje, że zamierza osiągnąć próg rentowności w okresie sześciu miesięcy od
premiery gry „NightClub Manager: Violet Vibe”, która planowana jest na 1 kw. 2023 roku. Zarząd Spółki wskazuje
jednak, że osiągniecie wskazanego punktu zależne jest od poziomów sprzedaży gry.
Osiągnięte przez Spółkę przychody wykazane w sprawozdaniu finansowym za zakończony rok obrotowy 2021
roku w wysokości 169.896,18 PLN pochodziły ze sprzedaży m.in. zapasów wyrobów medycznych, suplementów
diety oraz kosmetyków, czyli produktów oferowanych przed zmianą profilu działalności. Osiągnięte przychody są
efektem sprzedaży towarów i zapasów będących efektem prowadzenia działalności przez K&K Herbal Poland S.A.
– poprzednika Spółki. W II kwartale 2022 roku wykazane przychody pochodziły ze zmiany stanu zapasów, które
nie miały gotówkowego charakteru. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy zostało w 2021 roku częściowo
uzupełnione przez Emitenta poprzez wpływy ze zbycia niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych w wysokości 39.335,00 PLN oraz wpływy ze spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 40.000 PLN. W II
kwartale 2022 roku Spółka nie uzyskała dodatkowych przychodów.
W wyniku braku stałych powtarzalnych przychodów zapewniających stabilność finansową zarówno True Games
S.A. oraz True Games Syndicate S.A. zaciągały zobowiązania w celu sfinansowania bieżącej działalności
operacyjnej. Łączna kwota pożyczek uzyskanych oraz udzielonych przez Emitenta oraz przejęty podmiot tj. True
Games S.A. w okresie 2021 – 2022 wyniosła 1 695 000,00. Otrzymane przez Spółkę pożyczki pochodziły m.in. od
głównego akcjonariusza, podmiotów powiązanych z grupą Movie Games S.A. oraz inwestorów finansowych.
Środki finansowe pozyskane od inwestorów finansowych pochodziły z zawartej 1 grudnia 2021 roku umowy
inwestycyjnej. O jej zawarciu spółka poinformowała w komunikacie bieżącym nr 20/2021. W ramach Umowy
Inwestor zobowiązał się dokapitalizować True Games S.A. jako nadzorującą realizację Projektu kwotą 800.000,00
PLN, która docelowo będzie mogła zostać konwertowana na akcje. Na dzień sporządzenia Memorandum
Informacyjnego na podstawie zawartej umowy inwestycyjnej True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate
S.A.) udzielono pożyczki w kwocie 800.000,00 PLN . Zaznaczyć należy, że w sprawozdaniu finansowym
sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 roku True Games Syndicate S.A. wykazała udzielone pożyczki na kwotę
400.000,00 PLN, na co składała się pożyczka udzielona True Games S.A. na mocy umowy zawartej 2 czerwca 2021
roku. Zarząd Emitenta sygnalizuje, że w wyniku połączenia True Games Syndicate S.A. oraz True Games S.A. część
posiadanych przez Spółkę zobowiązań wynikających z umów pożyczkowych została skompensowana. Kwota
kredytów i pożyczek ujawniona w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za II kw. 2022 roku wyniosła
974 100,13 PLN. Na wykazaną kwotę składały się pożyczki udzielone Emitentowi przez Road Studio S.A., Movie
Games S.A., Movie Games Mobile S.A., Pana Mateusza Wcześniaka oraz inwestora, o którym mowa w raporcie
bieżącym nr 20/2021.
True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.) w celu finansowania produkcji gry „NightClub Manager:
Violet Vibe przeprowadziła kampanie na platformie crowdfundingowej: „Raisemana.com”, dzięki której
pozyskano 323 901,00 PLN, a w Spółkę wsparło 203 wspierających. Pozyskany w ten sposób kapitał został
przeznaczony m.in. na prace związane z wydaniem płatnego dodatku do gry (wersja 18+). Zarząd Emitenta
wskazuje, że dodatek do gry ma zostać wydany w ciągu trzech miesięcy od premiery „NightClub Manager: Violet
Vibe”, która planowana jest na I kw. 2023 roku.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 30 czerwca 2022 roku Spółka nie wykazała rzeczowych aktywów
trwałych. Po stronie aktywów na dzień 30 czerwca 2022 ujawniono wartość firmy w wysokości 14 727 946,91
PLN, co wynikało z rozliczenia przejęcia True Games S.A.
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Emitent wykazał na dzień 31 grudnia 2021 roku pozycję aktywa obrotowe w wysokości 375.198,01 PLN, na co
składały się należności krótkoterminowe w wysokości 26.130,76 PLN oraz inwestycje krótkoterminowe w
wysokości 349.067,25 PLN. Na dzień 30 czerwca 2022 wartość wykazanych aktywów obrotowych wzrosła do
1.266.637,66 PLN, na co istotny wpływ miało zwiększenie poziomu zapasów do 1.021.743,38 PLN, co pozostaje
w ścisłym związku ze sposobem ewidencji kosztów związanych z produkcją gier. (koszty aktywowane w zapasach)
Ponadto na dzień 30 czerwca 2022 na aktywa obrotowe składały się również: należności krótkoterminowe w
wysokości 215.302,68 PLN, inwestycje krótkoterminowe w wysokości 29.495,46 PLN oraz krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe w wysokości 96,14 PLN.
Na sumę należności krótkoterminowych wykazanych na dzień 31 grudnia 2021 roku składały się głównie
należności od pozostałych jednostek z tytułów podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
oraz innych tytułów publicznoprawnych w wysokości 23.686,40 PLN, co stanowiło 90,65% ogółu należności
krótkoterminowych. Podobna struktura została wykazana na dzień 30 czerwca 2022 roku. Suma należności od
pozostałych jednostek z tytułów podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych wyniosła 136.057,77 PLN, co stanowiło 63,19% ogólnej sumy należności
krótkoterminowych. Zgodnie z deklaracją Emitenta tak wysoki udział należności z tytułów podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych wynika z charakteru
prowadzonej działalności gospodarczej oraz wydatkami związanymi z rozpoczęciem funkcjonowania z w branży
gamedev. Emitent systematycznie występuje o zwrot podatku VAT. Spółka nie dostrzega zatem zagrożenia
wynikającego ze spływu wskazanych należności.
Na inwestycje krótkoterminowe ujawnione w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2021 w kwocie
349.067,25 PLN roku składała się głównie pożyczka udzielona przez Spółkę, jej wartość bilansowa na dzień 31
grudnia 2021 wyniosła 349.067,25 PLN oraz środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w kwocie 2.843,69 PLN.
Wskazana pożyczka została udzielona dnia 2 czerwca 2021 roku True Games S.A. Umowa pożyczki została zawarta
na okres 12 miesięcy, przy oprocentowaniu w wysokości 3% oraz jednorazowej spłacie na koniec okresu umowy.
Na dzień 30 czerwca 2022 wartość inwestycji krótkoterminowych wyniosła 29.495,46 PLN. na co składały się w
całości środki pieniężne w kasie i na rachunkach.
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 obejmowały kwotę 34.543,61 PLN. Zobowiązania krótkoterminowe obejmowały:
zobowiązania wobec pozostałych jednostek w kwocie 34.543,61 PLN, na co składały się: inne zobowiązania
finansowe w wysokości 27.000,00 PLN, zobowiązania z tytułu dostał i usług w wysokości 4.895,15 PLN oraz
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych w wysokości 2.648,46 PLN.
Na dzień 30 czerwca 2022 roku Emitent również nie wykazywał zobowiązań długoterminowych. Wartość
krótkoterminowych zobowiązań Spółki wyniosła 1.288.382,58 PLN i była wyższa o 3 629,73 % w stosunku do 31
grudnia 2021 roku. Zobowiązania krótkoterminowe wykazane na koniec II kwartału składały się z zobowiązań
wobec jednostek powiązanych w kwocie 213.617,94 PLN. oraz zobowiązań wobec pozostałych jednostek.
Wykazane zobowiązania wobec pozostałych jednostek składały się z kredytów i pożyczek w wysokości 974.100,13
PLN, zobowiązań z tytułu: dostał i usług w wysokości 37.381,43 PLN, z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń w wysokości 38.593,89 PLN oraz innych zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 24.689,19 PLN.
Kredyty i pożyczki wykazane w kwartalnym sprawozdaniu finansowym obejmowały udzielone Spółce
finansowane przez podmioty związane z głównym akcjonariuszem Emitenta.
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13.3. Zapotrzebowanie kapitałowe Emitenta do końca 2022 r., strategia rozwoju i cele
emisyjne
W 2021 roku Emitent dokonał istotnej zmiany profilu działalności. Poprzednik Spółki prowadził działalność w
zakresie m.in. dystrybucji i sprzedaży suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz
weterynaryjnych a także od 2019 roku, najmie krótkoterminowym. Następnie Emitent podejmowała działania
zmierzające do zmiany profilu działalności i koncentracji na sektorze gamedev. Rozpoczęta przez Emitenta
transformacja biznesowa wymaga zaangażowania nie tylko na poziomie operacyjnym, lecz przede wszystkim
finansowym. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Spółka wykazała pozycję „środki pieniężne i inne aktywa pieniężne”
w wysokości 2.843,69 PLN na co w 100 procentach składały się środki pieniężne zgromadzone na rachunku
bankowym. Na koniec drugiego kwartału stan gotówki na rachunku bankowym wzrósł do 29.495,46 PLN. Na
dzień Sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent nie uzyskuje przychodów związanych z działalnością
w sektorze gamedev. Spółka znajduje się zatem w okresie przejściowym, który wymaga przeprowadzenia szeregu
zmian organizacyjnych. Efektem reorganizacji będzie osiągnięcie pełnej zdolności do prowadzenia działalności
gospodarczej w nowym sektorze. Wskazany okres przejściowy, w którym znajduje się Spółka charakteryzuje się
podwyższonym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy przy jednoczesnym braku możliwości generowania
przychodów z podstawowej działalności.
W celu zaspokojenia potrzeb kapitałowych związanych z reorganizacją działalności, a także finansowaniem
przyszłych produkcji gier Emitentowi, w tym poprzednikowi (True Games S.A.) zostało udzielone wsparcie w
postaci w postaci pożyczek. Umowy pożyczkowe zostały zawarte z następującymi podmiotami, na wskazanych
warunkach:
●

●

●

●

●

Dnia 3 marca 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Road Studio S.A., a True Games S.A.,
na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.) otrzymała 100.000,00 PLN (sto
tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według stałej stopu procentowej wynoszącej 3%, a jej zwrot
wraz z odsetkami nastąpić ma do 4 marca 2023 roku.
Dnia 3 marca 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Movie Games Mobile S.A., a True
Games S.A., na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.) otrzymała 100.000,00
PLN (sto tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według stałej stopu procentowej wynoszącej 3%, a
jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić ma do 4 marca 2023 roku. Dnia 8 kwietnia 2021 roku została zawarta
umowa pożyczki pomiędzy Movie Games S.A. a True Games Syndicate S.A., na mocy której True Games
Syndicate S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.) otrzymała 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy
złotych). Pożyczka została udzielona według stałej stopu procentowej wynoszącej 5%, a jej zwrot wraz z
odsetkami nastąpić ma do 30 kwietnia 2022 roku.
Dnia 13 maja 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Movie Games Mobile S.A., a True
Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.), na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games
Syndicate S.A.) otrzymała 53.000,00 PLN (pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). Pożyczka została udzielona
według stałej stopy procentowej wynoszącej 5%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić ma do 14 maja
2022 roku.
Dnia 13 maja 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Movie Games S.A., a True Games
S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.), na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games
Syndicate S.A.) otrzymała 87.000,00 PLN (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Pożyczka została
udzielona według stałej stopy procentowej wynoszącej 5%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić ma do
14 maja 2022 roku.
Dnia 2 czerwca 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy True Games Syndicate S.A. a True
Games S.A., na mocy której True Games S.A. otrzymała 400.000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych).

111

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

●

●

●

Pożyczka została udzielona według stałej stopy procentowej wynoszącej 3%, a jej zwrot wraz z
odsetkami nastąpić ma do 02 czerwca 2022 roku.
Dnia 2 września 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Panem Mateuszem
Wcześniakiem, a True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.), na mocy której True Games S.A.
(obecnie True Games Syndicate S.A.) otrzymała 35.000,00 PLN (trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Pożyczka została udzielona według stałej stopy procentowej wynoszącej 2%, a jej zwrot wraz z
odsetkami nastąpić ma do 2 września 2022 roku
Dnia 4 października 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Movie Games S.A. a True
Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.), na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games
Syndicate S.A.) otrzymała 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według stałej
stopy procentowej wynoszącej 2%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić ma do 4 października 2022
roku.
Dnia 1 grudnia 2021 roku pomiędzy True Games S.A., True Games Syndicate S.A., a dwoma podmiotami
zewnętrznymi została zawarta umowa inwestycyjna, na mocy, której „Inwestor 1” oraz „Inwestor 2”
udzielili True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.) pożyczki w kwocie 800.000,00 PLN
(osiemset tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według stałej stopy procentowej wynoszącej 3%,
a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić ma do 31 grudnia 2023 roku. Zwrot pożyczki nastąpi poprzez
wzajemne wierzytelności.

W wyniku połączenia True Games S.A. oraz True Games Syndicate S.A, które zostało za rejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym w dniu 14 marca 2021 roku cześć posiadanych przez oba podmioty zobowiązań
pożyczkowych uległa kompensacie, wskutek czego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30
czerwca 2022 roku True Games Syndicate S.A. wykazała sumę zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostek
powiązanych w kwocie 213.617,94 PLN (pożyczki udzielone przez Movie Games S.A.) oraz sumę zobowiązań
krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek - na co składały się posiadane przez Spółkę kredytu i pożyczki
w kwocie 974.100,13 PLN. Na wykazaną kwotę składały się pożyczki udzielone Emitentowi przez Road Studio S.A.,
Movie Games Mobile S.A., Pana Mateusza Wcześniaka oraz inwestora, o którym mowa w raporcie bieżącym nr
20/2021.
Celem pozyskania wskazanego finansowania było pokrycie bieżących potrzeb finansowych Spółki, w tym
finansowanie produkcji gier. 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 I kw. 2023 roku. Na dzień 30 czerwca 2022 roku Emitent nadal nie uzyskuje przychodów
z podstawowej działalności operacyjnej, czego konsekwencją może być utrata zdolności do regulowania
zobowiązań. Bieżące potrzeby kapitałowe Spółki finansowane są m.in. poprzez pożyczki udzielane podmioty oraz
osoby fizyczne związane z grupą Movie Games (większościowy akcjonariusz). Dzięki wykorzystaniu wskazanego
źródła finansowania Emitent może korzystać z elastycznej formy spłaty, w tym renegocjować zawarte umowy. W
celu zwiększenia płynności finansowej Zarząd True Games Syndicate S.A. zawarł poniższe aneksy wydłużające
spłaty umów pożyczkowych:
●

Aneks nr 1 zawarty dnia 30 kwietnia 2022 roku pomiędzy Movie Games S.A., A True Games Syndicate
S.A. wydłużający termin spłaty pożyczki z dnia 8 kwietnia 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku

●

Aneks nr 1 zawarty dnia 14 maja 2022 roku pomiędzy Movie Games S.A., a True Games Syndicate S.A.
wydłużający termin spłaty pożyczki z dnia 13 maja 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku
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●

Aneks nr 1 zawarty dnia 14 maja 2022 roku pomiędzy Movie Games Mobile S.A., a True Games Syndicate
S.A. wydłużający termin spłaty pożyczki z dnia 13 maja 2021 roku do 31 października 2022 roku

●

Aneks nr 1 zawarty dnia 1 sierpnia 2022 roku pomiędzy Panem Mateuszem Wcześniakiem, a True Games
Syndicate S.A. wydłużający termin spłaty pożyczki z dnia 2 września 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku

●

Aneks nr 1 zawarty dnia 1 sierpnia 2022 roku pomiędzy Movie Games S.A., a True Games Syndicate S.A.
wydłużający termin spłaty pożyczki z dnia 4 października 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku

Zarząd Emitenta wskazuje, że z uwagi na trwający proces produkcyjny oczekuje pojawienia się pierwszych
przychodów ze sprzedaży gier w 1 kw. 2023 roku. Emitent wskazuje również, że zamierza osiągnąć próg
rentowności w okresie sześciu miesięcy od premiery gry „NightClub Manager: Violet Vibe”. Przedstawione przez
Spółkę założenia co do pojawienia się pierwszych przychodów z działalności operacyjnej mogą powodować dalszą
konieczność prolongowania terminów spłaty udzielonych pożyczek.

True Games Syndicate S.A. jest również uczestnikiem programu rządowego „Tarcza Finansowa”. Dnia 4 czerwca
2022 roku Polski Fundusz Rozwoju podjął decyzję o zwolnieniu spółki z obowiązku zwrotu części subwencji
finansowej w kwocie 106.000,00 PLN. Pozostała do spłaty kwota wynosi 36.000,00 PLN. (Na dzień 30 czerwca
2022 roku pozostało 18.000,00 PLN) Została ona rozłożona na 24 równe raty, w wysokości 1.500,00 PLN. Termin
ich spłaty przypada na okres od 26 czerwca 2021 roku do 26 czerwca 2023 roku. Kwota pozostała do spłaty jest
nieoprocentowana

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent jest pomysłodawcą tworzonych gier, procesy
produkcyjne, wydawnicze oraz marketingowe skupione pozostają poza strukturami Spółki. True Games Syndicate
S.A. pełni również rolę koordynatora tworzonych produkcji, pozostając jednocześnie właścicielem IP do
wszystkich gier.
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 ukończyć prace nad produkcją gry „NightClub Manager: Violet Vibe” oraz
przystąpić do jej komercjalizacji. Ponadto w terminie trzech miesięcy od premiery gry Emitent zamierza wydać
płatny dodatek do gry w wersji 18+. Równolegle Emitent prowadzi prace na dwoma innymi tytułami tj. „Prison
King” oraz „Crimerunner”, dwa kolejne („Gangster Simulator, „Dirty Cop”) znajdują się w fazie koncepcyjnej. Na
dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent posiada zawarte umowy wydawnicze z Movie Games
S.A. Umowy wydawnicze zostały zawarte przez Emitenta w dniu 5 sierpnia 2022 roku. W ramach zawartych umów
wydawca tj. Movie Games S.A. podejmuje działania zmierzające do sfinansowania wydania, promocji oraz
marketingu gier: „NightClub Manager: Violet Vibe”, „Crimerunner” oraz „Project Castle” (obecnie „Prison King”).
W ramach realizacji umów wydawniczych wydawcy przysługiwać będzie nieodwołane wynagrodzenie prowizyjne
w wysokości 10% zysku netto. Poprzez zysk netto strony identyfikują kwotę osiągniętą ze sprzedaży gry
pomniejszoną o koszty budżetu gry.
Ponadto proces produkcji gier wsparty jest poprzez współpracę z zewnętrznymi studiami programistycznymi. W
proces produkcji gier został zaangażowany zespół Flint Arts sp. z o.o. oraz Pyramid Games S.A.
Zarząd Emitenta sygnalizuje, że do momentu uzyskania pełnej samodzielności zamierza wykorzystać obecność w
akcjonariacie Movie Games S.A. jako czynnik stanowiący wsparcie w promocji poszczególnych tytułów. Oprócz
pomocy głównego akcjonariusza True Games Syndicate S.A. podejmuje również samodzielne działania
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ukierunkowane na promocję gier. Spółka w komunikacie bieżącym nr 8/2022 poinformowała o opublikowaniu
karty gry „Prison King” w serwisie Steam. Oprócz karty gry udostępniony został również trailer. Promocja
produkcji Emitenta wsparta jest również poprzez kolejną publikację karty oraz trailera gry „Crimerunner”, która
miała miejsce dnia 17 sierpnia 2022 roku. O czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 15/2022 Dzięki
przedstawionym działaniom Spółka może na bieżąco monitorować zainteresowanie projektem.
Następstwem zmian organizacyjnych zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa jest przyjęta przez Zarząd
strategia rozwoju na lata 2022 – 2024. Dokument stanowiący fundament pod dalsze kierunki rozwoju True
Games Syndicate S.A. został zatwierdzony przez Zarząd Spółki dnia 28 czerwca 2022 roku. Przyjęcie strategii
rozwoju zostało opublikowane w formie raportu bieżącego nr 9/2022.
Zgodnie z obraną drogą rozwoju Spółka zamierza zostać producentem gier komputerowych sprzedawanych w
modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności
Steam, Playstation Store, Xbox Store oraz Nintendo Store, które są największymi dystrybutorami gier i aplikacji
na świecie.
Celem True Games Syndicate S.A. jest budowa portfolio realistycznych produkcji bazujących na grach
symulacyjnych z widoku FPP (perspektywa pierwszej osoby). Spółka zamierza koncentrować się na produkcji tzw.
symulatorów, w tym ukierunkowanych na grach o tematyce ulicznej, przestępczej oraz kryminalnej, gdzie
poszczególne produkcje będą tworzyć większe uniwersum własnych tytułów, dzięki czemu gracze odczują
synergię pomiędzy poszczególnymi pozycjami. Emitent zamierza realizować wszystkie produkcje przy
uwzględnieniu informacji zwrotnej od graczy, co pozwoli na każdym etapie uwzględniać uwagi użytkowników i
dostosowywać ostateczny produkt do oczekiwań nabywców. Zarząd Emitenta sygnalizuje, że integracja Spółki z
graczami następować będzie poprzez kanały social media.
Na dzień sporządzenie Memorandum Informacyjnego żadna z produkcji Spółki nie została ukończona w całości.
Dalsze prace nad grami wymagają zaangażowania kapitału, którym Emitent nie dysponuje. Istotnym zatem
elementem związanym z kontynuowaniem, a w konsekwencji zakończeniem prac i komercjalizacją gier jest
zakończenie, z sukcesem, emisji akcji serii H.

Obrane przez Spółkę cele emisyjne są efektem prowadzonej transformacji biznesowej i koncentracji działań w
sektorze gamedev. Działalność gospodarcza Spółki koncentruje się na tworzeniu koncepcji gier, pozyskiwania
finansowania oraz koordynowaniu ich produkcji przez zewnętrznych partnerów Wypadkową zmiany profilu
działalności są cele emisyjne przedstawione przez Zarząd.
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Cel emisyjny
Finansowanie produkcji “NightClub Manager: Violet Vibe”
1)
2)
3)

Rozwój projektu na podstawie kamieni milowych +
wsparcie po wydaniu
Prace marketingowe budujące świadomość w grupie
docelowej
Finał kampanii marketingowej dla gotowego produktu

Finansowanie produkcji “Prison King”
1)
2)
3)

Rozwój projektu na podstawie kamieni milowych +
wsparcie po wydaniu
Prace marketingowe budujące świadomość w grupie
docelowej
Finał kampanii marketingowej dla gotowego produktu

Finansowanie produkcji “Crimerunner”
1)
2)
3)

Rozwój projektu na podstawie kamieni milowych +
wsparcie po wydaniu
Prace marketingowe budujące świadomość w grupie
docelowej
Finał kampanii marketingowej dla gotowego produktu

Zapotrzebowanie na kapitał

Planowany termin realizacji

540 000,00 PLN
300 000,00 PLN
do końca I kw. 2023 r.
200 000,00 PLN
40 000,00 PLN
590 000,00 PLN
400 000,00 PLN
do końca IV kw. 2023 r.
150 000,00 PLN
40 000,00 PLN
770 000,00 PLN
530 00,00 PLN
do końca III kw. 2024 r.
200 000,00 PLN
40 000,00 PLN

Pokrycie kosztów zwiększenia zespołu

1 408 786,55 PLN

Razem

3 308 786,55 PLN

do końca III kw. 2024 r.

Źródło: Spółka

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 H. Na dzień sporządzania Memorandum Informacyjnego Emitent nie
dysponuje gotówką niezbędną do realizacji obranych celów emisyjnych. Na dzień 30 czerwca 2022 roku
wykazano wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach w wysokości 29.495,46 PLN. 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 H. W przypadku
nieobjęcia emisji w całości Zarząd Emitenta deklaruje, że będzie zmierzał do pozyskania finansowania
zewnętrznego, które pozwoli na zrealizowanie zakładanych celów.
13.5 Opis rynków działalności
Opis rynku gier
Globalna branża gier rozwija się bardzo szybko – z uwagi na wysoką dynamikę wzrostu, jest to także rynek bardzo
zmienny. Było to szczególnie istotne w roku 2021, w którym dodatkową zmienność generowały 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). Pomimo ustępujących środków
bezpieczeństwa związanych z pandemią, raport przewiduje iż liczba graczy oraz wartość rynku wciąż będzie
rosnąć. Wynika to z rosnącej popularności gier wśród młodszych pokoleń, szybszego dostępu do urządzeń takich
jak smartfony czy komputery oraz rozwijającej się infrastruktury internetowej wraz z postępującym bogaceniem
się społeczeństwa. Te wszystkie czynniki sprawiają, iż dostęp do gier jest szybszy i łatwiejszy.
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Raport firmy Newzoo przewiduje, że przychody rynku gier osiągną w tym roku kolejny rekordowy poziom.
Przewiduje również, że przychody z gier mobilnych prawdopodobnie po raz pierwszy przekroczą w tym roku 100
miliardów dolarów.
Przewiduje się, że w 2022 roku przychody z gier osiągną 196,8 miliarda dolarów dzięki wydatkom konsumentów.
W ciągu ostatnich kilku lat odnotowano ogromny wzrost przychodów z gier, prawdopodobnie spowodowany
pandemią COVID-19 i związanych z nią lockdownami. Według raportu firmy Newzoo, liczba graczy również
osiągnie w tym roku rekordowy poziom - 3,198 miliarda osób. Newzoo przewiduje również, że w 2025 roku rynek
osiągnie wartość 225,7 miliarda dolarów.
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Pod względem ilości graczy zdecydowanie przoduje region Azji i Pacyfiku w liczbie ponad 1,7 mld graczy.
Pozostałe regiony pod względem ilości graczy pozostają zdecydowanie w tyle. Najszybciej rozwijającymi
regionami są regiony Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Ameryki Łacińskiej z kolejno 8,2% r/r oraz 4,8% r/r. Z raportu
firmy Newzoo wynika, że region Azji i Pacyfiku jest również największym regionem pod względem przychodów,
generując 95,6 miliarda dolarów ze wspomnianych 196,8 miliardów dolarów w 2022 roku.
Z raportu wynika, że regiony Azji i Pacyfiku, Europy oraz Ameryki Północnej rozwijają się powoli. W Europie
prognozowany jest nawet niski spadek na poziomie -0,03% r/r. Silny wzrost odnotowują natomiast regiony
Ameryki Łacińskiej oraz Bliskiego Wschodu i Afryki. Oczekuje się, że te wschodzące rynki również przyczynią się
do wzrostu przychodów z gier mobilnych.
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Kolejnym kamieniem milowym w raporcie jest rynek mobilny. Oczekuje się, że w tym roku rynek ten przekroczy
próg 100 miliardów dolarów, a dokładniej 103,5 miliarda dolarów. Oznacza to, że w 2022 roku będzie on
odpowiadał za ponad połowę wszystkich przychodów z gier.
Newzoo donosi, że konsole również będą odpowiadać za spory udział wartości rynku w tym roku. Z powodu
trudności z łańcuchami dostaw oraz braku komponentów spowodowanych niedoborami min. przy czipach
półprzewodnikowych. Konsumenci często nie byli w stanie kupić konsol nowych generacji czy części do
komputerów. Ta sytuacja może utrzymać się przynajmniej do 2023 roku. Te czynniki uzasadniają dlaczego wzrost
wartości sprzedaży w segmencie PC jest nieznaczny na poziomie 1,6% r/r oraz nieznaczny spadek wartości w
segmencie konsol na poziomie -2,2% r/r. Konsole zapewniają również największy wybór tytułów zarówno
własnych, jak i innych producentów. Newzoo zauważa, że sprzedaż na PC jest zdecydowanie niższa.
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Jak wskazują badania przeprowadzone przez The NPD Group, w USA, mimo dużych nakładów na kampanie
informacyjne mające na celu promowanie zdrowego stylu życia, przeciętny czas spędzony na rozgrywce z każdym
rokiem stopniowo się wydłuża. W 2021 roku wyniósł przeciętnie 16,5 godziny tygodniowo, co daje wynik prawie
2,5 godziny dziennie.
Zgodnie z Forbes wydatki na gry w Polsce ustępują jedynie wydatkom na kablówkę. W roku 2020 wydatki na gry
sięgnęły 2,4 mld złotych. Jest to aż o 1,1 mld złotych więcej od wydatków na VOD. Pod względem profilu klienta
rynek nie jest jednolity. Rynek konsolowy wiąże się z najwyższymi wydatkami, gry oscylują w widełkach od 100
do 200 złotych. Pod względem wydatków lepiej wypada segment PC, na którym gracze znajdą duże i drogie
produkcje ale również produkcje bardzo tanie i niszowe. Gry mobilne z kolei w dużej części przypadków nie
wymagają wydatków.
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Choć w Polsce wydatki na gry wydają się duże, jednak porównując do innych krajów Polska wypada bardzo słabo
ustępując nawet Chinom. Przeciętny Polak wydaje na gry rocznie nieco ponad 15 dolarów. W Chinach przeciętne
wydatki sięgaja 24 dolarów, Niemcy wydają czterokrotnie, a Brytyjczycy pięciokrotnie więcej niż w Polsce. W
świecie gier występują ceny globalne, więc Polska nie ma taryfy ulgowej. Przy wyraźnie niższych zarobkach ciężko
nadrobić różnicę. Jeżeli jednak Polska będzie się szybko rozwijać jak w ostatnich latach, a w konsekwencji coraz
bardziej się bogacić to Polacy będą wydawać na gry coraz więcej.

119

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

Wydatki na gry w poszczególnych krajach (USD)
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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 skoncentrowaną na dystrybucji suplementów
diety, kosmetyków wyrobów medycznych oraz weterynaryjnych oraz najmie krótkoterminowym.
Jednym z elementów związanych ze zmiana profilu działalności było połączenie Emitenta z True Games S.A.
Zarząd True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 w
sprawie otrzymania raportu z wyceny przedsiębiorstwa, działając na podstawie art. 500 § 2 1 ustawy z dnia 15
września 2000 roku Kodeks spółek handlowych ogłosił, że w dniu 31 sierpnia 2021 roku został uzgodniony i
podpisany plan połączenia pomiędzy spółkami: True Games S.A. z siedzibą w Warszawie oraz True Games
Syndicate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Plan Połączenia zawierał zaktualizowaną wycenę wartości wszystkich akcji Emitenta, wskazaną w raporcie
bieżącym nr 12/2021 na poziomie 15.400.000,00 PLN (piętnaście milionów czterysta tysięcy złotych, zero groszy),
która związku z obowiązkiem aktualizacji wyceny wyniosła na dzień 31 lipca 2021 r. 15.200.000,00 PLN (piętnaście
milionów dwieście tysięcy złotych, zero groszy).
Podmiotami łączącymi się były:
1) True Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859913, NIP
7010998067, REGON 387115163, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, w całości wpłaconym
2) True Games Syndicate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000399586,
o numerze NIP 6751414604, REGON 120921780, o kapitale zakładowym w wysokości 740.571,80 zł, w całości
wpłaconym
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Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółki
przejmowanej w zamian za 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) sztuk nowo emitowanych akcji zwykłych
na okaziciela serii G w kapitale zakładowym spółki przejmującej (połączenie przez przejęcie). Planowane jest
wprowadzenie akcji emisji połączeniowej do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku akcji
NewConnect.
Połączenie nastąpiło na podstawie przepisów KSH, dotyczących połączenia spółek kapitałowych, w szczególności
na podstawie art.491-514KSH.
Na zasadzie art. 506 KSH podstawę połączenia stanowiły zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia True Games
Syndicate S.A. jako spółki przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia True Games jako spółki przejmowanej,
zawierające zgodę na połączenie oraz zgodę na zmiany statutu spółki przejmującej, wynikające z planu
połączenia.
Uchwała spółki przejmującej stanowiła również o podwyższeniu kapitału zakładowego TGS poprzez utworzenie
nowo emitowanych akcji emisji połączeniowej.
Akcje emisji połączeniowej zostały przyznane akcjonariuszom spółki przejmowanej zgodnie z zasadami opisanymi
w rozdziale VI planu połączenia.
W wyniku połączenia, True Games Syndicate S.A. – zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH – wstąpiła z dniem
połączenia (dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców) we wszystkie prawa i obowiązki True Games
S.A. Stosownie do treści art. 494 § 4 KSH, z dniem połączenia akcjonariusze True Games S.A. staną się
akcjonariuszami True Games Syndicate S.A., posiadającymi akcje emisji połączeniowej. Na podstawie art. 494 §
2 i 5 KSH z dniem połączenia na True Games Syndicate S.A. przejdą także zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które
zostały przyznane True Games S.A., chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi
inaczej.
Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki
Przejmowanej w zamian za 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) sztuk nowo emitowanych akcji zwykłych
na okaziciela serii G (” akcje emisji połączeniowej”) w kapitale zakładowym spółki przejmującej (połączenie przez
przejęcie).
W wyniku połączenia spółka przejmująca – zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH – wstąpi z dniem
połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.
W wyniku połączenia nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego True Games Syndicate S.A. z kwoty 740.571,80
PLN (siedemset czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty
1.470.571,80 PLN (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i
osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę 730.000,00 PLN (siedemset trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy) w drodze
emisji 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o wartości emisyjnej w przybliżeniu 2,05 zł (dwa złote i pięć groszy)
każda akcja, które na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego zostały wydane wspólnikom spółki
przejmowanej.
Zarząd True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie S.A. poinformował, iż w dniu 15 marca 2022 r. Spółka
powzięła informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu spółki przyjętej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego
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Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2022 r. Na mocy wyżej wymienionego postanowienia, dokonano wpisu
połączenia Emitenta ze spółką True Games S.A. z siedzibą w Warszawie.
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
True Games Syndicate S.A. w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2022 roku nie
wykazała zobowiązań długoterminowych. Ujawniona na dzień 30 czerwca 2022 roku wartość zobowiązań
krótkoterminowych wyniosła 1.288.382, 58 PLN. Na co składały się zobowiązania wobec jednostek powiązanych
w kwocie 213.617,94 PLN oraz zobowiązania wobec pozostałych jednostek z kwocie 1.074.764,64 PLN.
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek tworzyły głównie udzielone Emitentowi pożyczki, których wartość
bilansowa na dzień 30 czerwca 2022 wyniosła 974.100,13 PLN.
Na zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych składały się poniższe umowy podpisane z
Movie Games S.A., większościowym akcjonariuszem Emitenta:
●

●

●

umowa z dnia 8 kwietnia 2021, na mocy której True Games Syndicate S.A. otrzymała 20.000,00 PLN
(dwadzieścia tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według stałej stopu procentowej wynoszącej
5%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić miał do 30 kwietnia 2022 roku.
umowa z dnia 13 maja 2021 roku na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.)
otrzymała 87.000,00 PLN (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według
stałej stopy procentowej wynoszącej 5%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić miał do 14 maja 2022
roku.
umowa z dnia 4 października 2021 na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.)
otrzymała 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według stałej stopy
procentowej wynoszącej 2%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić miał do 4 października 2022 roku.
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Na zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek składały się poniższe umowy podpisane z
podmiotami oraz osobą fizyczną związaną z Movie Games S.A., a także inwestorami, o których Spółka
informowała z raporcie bieżącym nr 20/2021:
●

●

●

●

umowa z dnia 3 marca 2021 roku zawarta pomiędzy Road Studio S.A., a True Games S.A.,(obecnie True
Games Syndicate S.A.) na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.) otrzymała
100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według stałej stopu procentowej
wynoszącej 3%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić ma do 4 marca 2023 roku.
umowa z dnia 3 marca 2021 roku zawarta pomiędzy Movie Games Mobile S.A., a True Games
S.A.,(obecnie True Games Syndicate S.A.) na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games
Syndicate S.A.) otrzymała 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według stałej
stopu procentowej wynoszącej 3%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić ma do 4 marca 2023 roku.
umowa z dnia 13 maja 2021 roku zawarta pomiędzy Movie Games Mobile S.A., a True Games
S.A.,(obecnie True Games Syndicate S.A.) na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games
Syndicate S.A.) otrzymała 53.000,00 PLN (pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). Pożyczka została udzielona
według stałej stopy procentowej wynoszącej 5%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić miał do 14 maja
2022 roku.
umowa z dnia 2 września 2021 roku zawarta pomiędzy Panem Mateuszem Wcześniakiem, a True Games
S.A.,(obecnie True Games Syndicate S.A.) na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games
Syndicate S.A.) otrzymała 35.000,00 PLN (trzydzieści pięć tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona
według stałej stopy procentowej wynoszącej 2%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić ma do 2 września
2022 roku
umowa z dnia 1 grudnia 2021 roku pomiędzy True Games S.A., True Games Syndicate S.A., a dwoma
podmiotami zewnętrznymi „Inwestor 1” oraz „Inwestor 2”, w ramach której inwestorzy zobowiązali się
dokapitalizować spółkę kwotą 800.000,00 PLN. Efektem realizacji umowy jest udzielenie spółce pożyczki
w kwocie 800.000,00 PLN (osiemset tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według stałej stopy
procentowej wynoszącej 3%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić ma do 31 grudnia 2023 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). Na dzień sporządzenia Memorandum Spółka nie posiada środków na
spłatę wskazanych zobowiązań. Plan wydawniczy Emitenta nie przewiduje żadnych premier gier w 2022 roku.
Obecność w akcjonariacie Spółki większościowego akcjonariusza, który wraz z podmiotami powiązanymi jest
głównym pożyczkodawcą powoduje, że spółka może podejmować próby prolongowania spłat pożyczek. Z uwagi
na planowana na 1 kw. 2023 roku premierę gry „NightClub Manager: Violet Vibe” oraz oczekiwane pojawienie
się w tym czasie pierwszych przychodów z komercjalizacji gry Spółka zawarła z pożyczkodawcami poniższe aneksy
wydłużające terminy spłaty.
●

Aneks nr 1 zawarty dnia 30 kwietnia 2022 roku pomiędzy Movie Games S.A., a True Games Syndicate
S.A. wydłużający termin spłaty pożyczki z dnia 8 kwietnia 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku

●

Aneks nr 1 zawarty dnia 14 maja 2022 roku pomiędzy Movie Games S.A., a True Games Syndicate S.A.
wydłużający termin spłaty pożyczki z dnia 13 maja 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku

●

Aneks nr 1 zawarty dnia 14 maja 2022 roku pomiędzy Movie Games Mobile S.A., a True Games Syndicate
S.A. wydłużający termin spłaty pożyczki z dnia 13 maja 2021 roku do 31 października 2022 roku
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●

Aneks nr 1 zawarty dnia 1 sierpnia 2022 roku pomiędzy Panem Mateuszem Wcześniakiem, a True Games
Syndicate S.A. wydłużający termin spłaty pożyczki z dnia 2 września 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku

●

Aneks nr 1 zawarty dnia 1 sierpnia 2022 roku pomiędzy Movie Games S.A., a True Games Syndicate S.A.
wydłużający termin spłaty pożyczki z dnia 4 października 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku

Po stronie zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek znajduje się również „Tarcza
Finansowa”. Dnia 4 czerwca 2022 roku Polski Fundusz Rozwoju podjął decyzję o zwolnieniu spółki z obowiązku
zwrotu części subwencji finansowej w kwocie 106.000,00 PLN. Pozostała do spłaty kwota wynosi na dzień 30
czerwca 2022 roku 18.000,00 PLN. Kwota pozostała do spłaty jest nieoprocentowana.
Brak stabilnych przychodów, konieczność ponoszenia dalszych kosztów na produkcję gier oraz ograniczone
zasoby finansowe Spółki (środki pieniężne w kasie – 2.843,69 PLN na koniec 2021 roku oraz 29.495,46 PLN na
dzień 30 czerwca 2022 roku) wskazują na możliwość przeprowadzenia przez Spółkę poszukiwania kolejnego
finansowania lub dalszego aneksowania zawartych umów pożyczkowych. Zdolność True Games Syndicate S.A. do
samofinansowania w dużej mierze zależy od sukcesu jej pierwszej gry. Premiera „NightClub Manager: Violet
Vibe” zaplanowana jest na 1 kw. 2023 roku.
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 w wyniku wygaszania działalności gospodarczej prowadzonej przez K&K Herbal Poland S.A.
(poprzednik Emitenta) Spółka wykazała przychody w wysokości 169.896,18 PLN, pochodzące ze sprzedaży m.in.
zapasów wyrobów medycznych, suplementów diety oraz kosmetyków, czyli produktów oferowanych przed
zmianą profilu działalności.
Dnia 3 marca 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Road Studio S.A., a True Games S.A. (obecnie
True Games Syndicate S.A.)., na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.) otrzymała
100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według stałej stopy procentowej wynoszącej
3%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić ma do 04 marca 2023 roku.
Dnia 3 marca 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Movie Games Mobile S.A., a True Games S.A.
(obecnie True Games Syndicate S.A.)., na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.)
otrzymała 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według stałej stopy procentowej
wynoszącej 3%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić ma do 04 marca 2023 roku.
Dnia 8 kwietnia 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Movie Games S.A. a True Games Syndicate
S.A., na mocy której True Games Syndicate S.A. otrzymała 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych). Pożyczka
została udzielona według stałej stopy procentowej wynoszącej 5%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić miał do
30 kwietnia 2022 roku.
Dnia 13 maja 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Movie Games Mobile S.A., a True Games S.A.
(obecnie True Games Syndicate S.A.)., na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.)
otrzymała 53.000,00 PLN (pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). Pożyczka została udzielona według stałej stopy
procentowej wynoszącej 5%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić miał do 14 maja 2022 roku.
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Dnia 13 maja 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Movie Games S.A., a True Games S.A.
(obecnie True Games Syndicate S.A.), na mocy której True Games S.A. otrzymała 87.000,00 PLN (osiemdziesiąt
siedem tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według stałej stopy procentowej wynoszącej 5%, a jej zwrot
wraz z odsetkami nastąpić miał do 14 maja 2022 roku.
Dnia 2 czerwca 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy True Games Syndicate S.A. a True Games
S.A., na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.) otrzymała 400.000,00 PLN (czterysta
tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według stałej stopy procentowej wynoszącej 3%, a jej zwrot wraz z
odsetkami nastąpić miał do 2 czerwca 2022 roku.
Dnia 2 września 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Panem Mateuszem Wcześniakiem. a True
Games S.A., na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.) otrzymała 35.000,00 PLN
(trzydzieści pięć tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według stałej stopy procentowej wynoszącej 2%, a
jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić ma do 2 września 2022 roku
Dnia 4 października 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Movie Games S.A. a True Games S.A.
(obecnie True Games Syndicate S.A.), na mocy której True Games S.A. (obecnie True Games Syndicate S.A.)
otrzymała 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według stałej stopy procentowej
wynoszącej 2%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić ma do 4 października 2022 roku.
Dnia 1 grudnia 2021 roku pomiędzy True Games S.A., True Games Syndicate S.A., a dwoma podmiotami
zewnętrznymi została zawarta umowa inwestycyjna, na mocy, której „Inwestor 1” oraz „Inwestor 2” udzielili True
Games S.A. pożyczki w kwocie 800.000,00 PLN (osiemset tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona według
stałej stopy procentowej wynoszącej 3%, a jej zwrot wraz z odsetkami nastąpić ma do 31 grudnia 2023 roku.
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. W konsekwencji True Games Syndicate S.A. zawarła poniższe aneksy do umów pożyczkowych:
●

Aneks nr 1 zawarty dnia 30 kwietnia 2022 roku pomiędzy Movie Games S.A., a True Games Syndicate
S.A. wydłużający termin spłaty pożyczki z dnia 8 kwietnia 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku

●

Aneks nr 1 zawarty dnia 14 maja 2022 roku pomiędzy Movie Games S.A., a True Games Syndicate S.A.
wydłużający termin spłaty pożyczki z dnia 13 maja 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku

●

Aneks nr 1 zawarty dnia 14 maja 2022 roku pomiędzy Movie Games Mobile S.A., a True Games Syndicate
S.A. wydłużający termin spłaty pożyczki z dnia 13 maja 2021 roku do 31 października 2022 roku

●

Aneks nr 1 zawarty dnia 1 sierpnia 2022 roku pomiędzy Panem Mateuszem Wcześniakiem, a True Games
Syndicate S.A. wydłużający termin spłaty pożyczki z dnia 2 września 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku

●

Aneks nr 1 zawarty dnia 1 sierpnia 2022 roku pomiędzy Movie Games S.A., a True Games Syndicate S.A.
wydłużający termin spłaty pożyczki z dnia 4 października 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku

Dnia 16 marca 2022 roku w komunikacie bieżącym nr 2/2022 Spółka poinformowała o zawarciu umowy z Pyramid
Games S.A. z siedzibą w Lublinie umowy na produkcję gry o roboczym tytule „Project Castle”(obecnie „Prison
King”)
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Dnia 5 sierpnia Emitent podpisał z Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie umowy wydawnicze dotyczące
sfinansowania wydania, promocji oraz marketingu gier: „NightClub Manager: Violet Vibe”, „Crimerunner” oraz
„Project Castle” (obecnie „Prison King”)
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 § 35-36 Statutu Spółki Zarząd składa się z 1 lub 2 członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę
Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję
W skład Zarządu Emitenta wchodzą:
Szymon Westfal – Prezes Zarządu
Szymon Westfal – Prezes Zarządu
a.

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Szymon Westfal – Prezes Zarządu, data upływu okresu kadencji: 01 luty 2027 r.
b.

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie
2004 r. - 2007 r. - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa – Dziennikarstwo i Komunikacja
Społeczna
Doświadczenie
2022 r. – trwa – True Games Syndicate S.A. – Prezes Zarządu
2021 r. – trwa – Mill Games S.A. – Producent
2011 r. – 2020 r. – Cover it Up Ltd – Project Manager
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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

2021 r. – trwa – S72 Solutions sp. z o.o. – Wspólnik
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.
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21.2 Dane o członkach Rady Nadzorczej
Zgodnie z § 21-23 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków powoływanych na okres
wspólnej pięcioletniej kadencji.
Spółka w dniu 23 czerwca 2022 roku poinformowała, iż w dniu 22 czerwca 2022 roku w godzinach
popołudniowych otrzymała od Pana Mateusza Wcześniaka rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na koniec dzisiejszego dnia, tj. 23 czerwca 2022 roku.
Skład Rady Nadzorczej:
Wojciech Sosnowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Kraszewski – Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Aleksander Iwaniuk – Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Marek Wais – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Maciej Ptaszyński – Członek Rady Nadzorczej
Karol Jan Wenus – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Miłaszewski – Członek Rady Nadzorczej
a.

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Wojciech Sosnowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, data upływu okresu kadencji: 15 luty 2026 r.
b.

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie
Pan Wojciech Sosnowski jest osobą publiczną. Działa m.in. w branży muzycznej. Pan Wojciech Sosnowski
odmówił udostępnienia informacji o posiadanym wykształceniu.
Doświadczenie
2021 r. – trwa – True Games Syndicate S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2013 r. – 2013 r. – RBL.TV – Główny Konsultant
2009 r. – 2013 r – Independent Media Platform sp. z o.o. – Partner, Dyrektor Kreatywny
1999 r. – trwa - Prosto sp. z o.o. – Współwłaściciel

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
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wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal
wspólnikiem
2020 r. – trwa – Zip Skład sp. z o.o. – Współwłaściciel (11,1% udziałów)
2017 r. – trwa – Prosto Brand sp. z o.o. sp. k. - Komandytariusz
2016 r. – trwa – Prosto Brand sp. z o.o. – Współwłaściciel (50% udziałów)
2006 r. – trwa – Prosto sp. z o.o. – Współwłaściciel

e.

w

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
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,

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.

Marcin Kraszewski – Członek Rady Nadzorczej
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a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Marcin Kraszewski – Członek Rady Nadzorczej, data upływu okresu kadencji: 15 luty 2026 r.
b.

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie
2003 r. – 2008 r. – Uniwersytet Warszawski – Nauki polityczne
Doświadczenie
2021 r. – trwa – Dom Maklerski INC S.A. – Dyrektor ds. Sprzedaży
2020 r. – 2021 r. - Dom Maklerski INC S.A. – Specjalista ds. Obsługi Klienta
2018 r. – 2019 r. – UseCrypt S.A. – PR & Communication Manager
2015 r. – 2013 r. – MSL Group sp. z o.o. – Starszy Opiekun Klienta
2013 r. – 2015 r. – Inner Value sp. z o.o. – Starszy Opiekun Klienta
2005 r. – 2013 r. – Samozatrudnienie

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie
dla emitenta
Pan Marcin Kraszewski jest zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. sprzedaży oraz pełni funkcję
Dyrektora Punku Obsługi Klienta w Warszawie w Domu Maklerskim INC S.A.. Dom Maklerski INC S.A.
pośredniczy w ofercie papierów wartościowych objętych Memorandum Informacyjnym.
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.
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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.

Wojciech Aleksander Iwaniuk – Członek Rady Nadzorczej
a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Wojciech Aleksander Iwaniuk – Członek Rady Nadzorcze, data upływu okresu kadencji: 15 luty 2026 r.
b.

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie
2004 r. – 2009 r. – Uniwersytet Warszawski – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Humanistycznych
Doświadczenie

2022 r – trwa - CMK Pharma sp. Z.o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2022 r. – trwa – Corporate Broking sp. z o.o. – Członek Zarządu
2022 r. – trwa - INC Private Equity ASI S.A. – Prezes Zarządu
2021 r. – trwa – N-Power S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2021 r. – trwa – Road Studio S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2021 r. – trwa – True Games Syndicate S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2021 r. – trwa - Centrum Medycyny Konopnej S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2021 r. – trwa – Crowdconnect.pl sp. z.o.o - Członek Rady Nadzorczej
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2021 r. – 2022 r. – Image Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa – Gamivo S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa – Mill Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa – CAD/CAM Solution sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa Fundacja Walki z Wykluczeniem Finansowym OD NOWA – Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa – Lifestyle Investment S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa – Movie Games Mobile S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa -Play2Chill S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa – Skinwallet S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa – Scansoft S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa – INC S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2019 r. – trwa – Play2Chill sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2019 r. – 2019 r. – Partners & Ventures sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2019 r. – 2019 r. – Cerera Advisory sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2018 r. – trwa – Międzyzakładowy Związek Sportowy Grupy PERN- Członek Rady Nadzorczej
2015 r. – trwa – Leadbullet S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2015 r. – 2022 r. – InnerLook sp. z o.o. – Współzałożyciel
2013 r. – trwa – InnerValue sp. z o.o. – Wspólnik, Prezes Zarządu (50% udziałów)
2010 r. – trwa – InnerValue sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2008 r. – 2010 r. – Gremi Media S.A. – Dziennikarz
2007 r. – 2008 r. – Infor PL S.A. – Dziennikarz

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie
dla emitenta
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Pan Wojciech Iwaniuk pełni funkcję Członka Rady
Nadzorczej INC S.A. oraz Prezesa Zarządu INC Private Equity ASI S.A. INC Private Equity ASI S.A. stanowi
podmiot zależny wobec INC S.A. Podmiotem zależnym jest również Dom Maklerski INC S.A. który
pośredniczy w ofercie papierów wartościowych objętych Memorandum.
Pan Wojciech Iwaniuk pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Road Studio S.A. posiada 670 akcji
Emitenta, stanowiących 0,05% udziału w kapitale własnym.
Pan Wojciech Iwaniuk pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej True Games Syndicate S.A. jest
równolegle Członkiem Rady Nadzorczej INC S.A. podmiotu wobec którego Dom Maklerski INC S.A. jest
podmiotem zależnym oraz pełni on rolę pośredniczącego w ofercie papierów wartościowych objętych
Memorandum.
Pan Wojciech Iwaniuk pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Gamivo S.A. posiada 100 akcji Emitenta,
stanowiących 0,01% udziału w kapitale własnym.
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 - CMK Pharma sp. Z.o.o. – Członek Rady Nadzorczej
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2022 r. – trwa – Corporate Broking sp. z o.o. – Członek Zarządu
2022 r. – trwa - INC Private Equity ASI S.A. – Prezes Zarządu
2021 r. – trwa – N-Power S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2021 r. – trwa – Road Studio S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2021 r. – trwa – True Games Syndicate S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2021 r. – trwa - Centrum Medycyny Konopnej S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2021 r. – trwa – Crowdconnect.pl sp. z.o.o - Członek Rady Nadzorczej
2021 r. – 2022 r. – Image Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa – Gamivo S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa – Mill Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa – CAD/CAM Solution sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa Fundacja Walki z Wykluczeniem Finansowym OD NOWA – Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa – Lifestyle Investment S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa – Movie Games Mobile S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa -Play2Chill S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa – Skinwallet S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa – Scansoft S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa – INC S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2019 r. – 2019 r. – Cerera Advisory sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2018 r. – trwa – Międzyzakładowy Związek Sportowy Grupy PERN- Członek Rady Nadzorczej
2015 r. – trwa – Leadbullet S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2013 r. – trwa – InnerValue sp. z o.o. – Wspólnik, Prezes Zarządu (50% udziałów)

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,
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Wskazana osoba jest członkiem organów oraz wspólnikiem konkurencyjnych osób prawnych, co zostało
wskazane w punkcie d) niniejszego życiorysu w zakresie podmiotów produkujących gry.
Grupą odbiorców Road Studio S.A. są osoby zainteresowane produkcjami o tematyce motoryzacyjnosurvivalowej
Grupą odbiorców Movie Games Mobile S.A. są osoby zainteresowane produkcjami mobilnym
Grupą odbiorców Mill Games S.A. są osoby zainteresowane produkcjami o tematyce survivalowo taktycznej
W ocenie Emitenta konflikt interesów jest nieistotny, z uwagi na inną grupę docelową odbiorców
produkcji Emitenta oraz wskazanych osób prawnych, które zajmują się produkcją gier komputerowych.
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.

Dariusz Marek Wais – Członek Rady Nadzorczej
a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Dariusz Marek Wais – Członek Rady Nadzorcze, data upływu okresu kadencji: 15 luty 2026 r.
b.

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie
2005 r. – 2010 r. – Politechnika Poznańska – Mechanika i Budowa Maszyn
Doświadczenie

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
2022 r. – trwa – Brave Lamb Studio S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2021 r. – trwa – Movie Games VR S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2021 r. – trwa – S72 Solutions sp. z o.o. – Wspólnik (95% udziałów)
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2021 r. – trwa – True Games Syndicate S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa – Code Addict S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2020 r. – trwa – Mill Games S.A. – Prezes Zarządu
2011 r. - trwa – SKF Polska S.A. – Pulp and Paper Segment Development Manager
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,
Wskazana osoba jest członkiem organów oraz wspólnikiem konkurencyjnych osób prawnych, co zostało
wskazane w punkcie d) niniejszego życiorysu w zakresie podmiotów produkujących gry.
Grupą odbiorców Brave Lamb Studio S.A. są osoby zainteresowane produkcjami z segmentu Indie
Premium o narracji stawiającej gracza na moralnie trudnych wyborach
Grupą odbiorców Mill Games S.A. są osoby zainteresowane produkcjami o tematyce survivalowo taktycznej
W ocenie Emitenta konflikt interesów jest nieistotny, z uwagi na inną grupę docelową odbiorców
produkcji Emitenta oraz wskazanych osób prawnych, które zajmują się produkcją gier komputerowych
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.
Piotr Maciej Ptaszyński – Członek Rady Nadzorczej
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a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Piotr Maciej Ptaszyński – Członek Rady Nadzorcze, data upływu okresu kadencji: 15 luty 2026 r.
b.

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie
2005 r. – 2011 r. – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – Wychowanie Fizyczne
Doświadczenie
2022 r. – trwa - Członek Rady Nadzorczej Etna Software Technologies S.A.
2021 r. – trwa - Członek Rady Nadzorczej True Games Syndicate S.A.
2020 r. – trwa - Członek Rady Nadzorczej Clever Finanse S.A.
2020 r. – 2021 r. – Członek Rady nadzorczej AQT Water S.A.,
2019 r. – trwa - Członek Rady nadzorczej Clever4Rent S.A.,
2017 r. – trwa - Doradca Zarządu w spółkach z branży budowlanej,
2017 r. – 2018 r. – Doradztwo przy projektach inwestycyjnych,
2012 r .– trwa - Inspektor w m.st. Warszawa

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
2022 r. – trwa - Członek Rady Nadzorczej Etna Software Technologies S.A.
2021 r. – trwa - Członek Rady Nadzorczej True Games Syndicate S.A.
2020 r. – trwa - Członek Rady Nadzorczej Clever Finance S.A.,
2020 r. – 2021 r. – Członek Rady nadzorczej AQT Water S.A.,
2019 r. – trwa - Członek Rady nadzorczej Clever4Rent S.A.,

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek
handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia
26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu
przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała
sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
handlowego,
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W okresie ostatnich pięciu lat 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.
Karol Jan Wenus – Członek Rady Nadzorczej
a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Karol Jan Wenus – Członek Rady Nadzorcze, data upływu okresu kadencji: 15 luty 2026 r.
b.

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie
2008 r. – 2013 r. – Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i Administracji
Doświadczenie
2020 r. – trwa – Wenus Lomperta Zembek Kancelaria Adwokatów s.k. – współwłaściciel/adwokat
2018 r. – trwa – Fundacja Invest Cuffs-Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych – Wiceprezes Zarządu
Fundacji
2012 r. – trwa – Comparic Media Group – Główny doradca ds. prawnych
2019 – trwa – Finvest Group sp. z o.o. – Doradca do spraw prawnych
2017 r. – 2019 r. – Rezanko Sitek Staniec Kancelaria Adwokatów s.k. – adwokat
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2014 r. – 2017 r. – Rezanko Sitek Staniec Kancelaria Adwokatów s.k. – aplikant adwokacki
2012 r. – 2013 r. – Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów s.k. –
paralegal

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
2022 r. – trwa – True Games Syndicate S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2021 r. – trwa – Flight Support sp. z o.o. – Wspólnik (50% udziałów)
2020 r. – trwa – Wenus, Lorempa, Zembek Kancelaria Adwokatów sp. k. - Wspólnik
2019 r. – trwa – Fundacja Invest Cuffs – Wiceprezes Zarządu Fundacji

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.
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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.
Krzysztof Miłaszewski – Członek Rady Nadzorczej
a.

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Krzysztof Miłaszewski – Członek Rady Nadzorcze, data upływu okresu kadencji: 15 luty 2026 r.
b.

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie
1983 r. – 1987 r. – Technikum Gastronomiczne w Krakowie – wykształcenie średnie
Doświadczenie
2011 r. – 2021 r. – główny akcjonariusz K&K Herbal Poland S.A. (później: True Games Syndicate S.A. ) i
pełniący funkcję Prezesa Zarządu,
2010 r. – 2011 r. – Główny udziałowiec K&K Herbal Poland Sp. z o. o. (później: True Games Syndicate
S.A. )
2009 r. – 2010 r. – działalność gospodarcza w ramach spółki cywilnej: K&K Herbal Poland Krzysztof
Sienicki, Krzysztof Miłaszewski
2001 r. – trwa – prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej w ramach umowy
franchisingowej z firmą BP Europa SE (wcześniej ARAL Polska, BP Polska)
1996 r. – 2009 r. – własna działalność gospodarcza w ramach europejskiego systemu franchisingowego
Corem oraz import i dystrybucja suplementów diety we współpracy z amerykańską firmą EyeFive
1987 r. – 2001 r. - hotele w Krakowie – stanowiska menadżerskie: kierownik restauracji, kierownik
gastronomii,
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
2011 r. –2021 r. – Prezes Zarządu K&K Herbal Poland S.A. (później: True Games Syndicate S.A. )
e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek
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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.
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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 4 NWZA (Rep. A nr
6388/2022) z dnia 28 lipca 2022 r. i uchwały Zarządu, z dnia 5 sierpnia r.
Nazwa
podmiotu
albo osoba
Movie Games
S.A.
Pozostali
akcjonariusze

przed ofertą
% łącznej
liczby akcji

% łącznej
liczby głosów

5 110 000

5 110 000

34,75%

9 595 718

9 595 718

14 705 718

Liczba akcji

Akcjonariusze
akcji serii H
razem

po ofercie

liczba
głosów na
WZ

Liczba
akcji

liczba
głosów na
WZ

% łącznej
liczby akcji

% łącznej
liczby
głosów

34,75%

5 110 000

5 110 000

34,75%

34,75%

65,25%

65,25%

9 595 718

9 595 718

65,25%

65,25%

-

-

-

1

1

0,00%

0,00%

14 705 718

100%

100%

14 705 719

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
4 NWZA (Rep. A nr 6388/2022) z dnia 28 lipca 2022 r. i uchwały Zarządu, z dnia 5 sierpnia r.

Nazwa
podmiotu
albo osoba

przed ofertą
liczba
głosów na
WZ

Liczba akcji

po ofercie
% łącznej
liczby
głosów

% łącznej
liczby akcji

Liczba akcji

liczba
głosów na
WZ

% łącznej
liczby akcji

% łącznej
liczby
głosów

Movie Games
S.A.

5 110 000

5 110 000

34,75%

34,75%

5 110 000

5 110 000

13,90%

13,90%

Pozostali
akcjonariusze

9 595 718

9 595 718

65,25%

65,25%

9 595 718

9 595 718

26,10%

26,10%

Akcjonariusze
akcji serii H

-

-

-

-

22 058 577

22 058 577

60,00%

60,00%

14 705 718

14 705 718

100%

100%

36 764 295

36 764 295

100%

razem

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

149

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

150

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

151

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

152

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

153

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

154

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

155

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

156

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

157

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

158

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

159

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

160

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

161

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

162

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

163

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

164

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

165

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

166

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

167

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

168

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

169

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

170

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

171

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

172

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

173

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

174

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

175

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

176

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

177

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

178

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

179

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

180

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

181

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

182

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

183

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

184

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

185

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

186

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

187

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

188

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

189

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

190

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

191

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

192

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

193

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

194

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

195

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

196

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

197

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

198

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

199

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

1.3. Sprawozdanie Zarządu z działalności z działalności Emitenta za rok 2021
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2.

Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2022 roku
Zamieszczone w raporcie dane finansowe nie były przedmiotem badania przez biegłegorewidenta
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BILANS

Wyszczególnienie

Stan na 30.06.2022

Stan na 30.06.2021

AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE

14 735 339,34

46 841,00

I. Wartości niematerialne i praw ne

14 727 946,91

18 000,00

1.
2.
3.
4.
II.
1.

14 727 946,91

Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Rzeczow e aktyw a trw ałe
Środki trwałe

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jendostek
III. Należności długoterminow e
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek
IV. Inw estycj e długoterminow e
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

18 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

7 392,43

0,00

7 392,43
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 841,00

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4.

Inne inwestycje Długoterminowe

V. Długoterminow e rozliczenia międzyokresow e
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

28 841,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe
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Wyszczególnienie
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminow e
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
3. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inw estycj e krótkoterminow e
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminow e rozliczenia międzyokresow e
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE
AKTYWA RAZEM:

Stan na 30.06.2022
1 266 637,66
1 021 743,38

Stan na 30.06.2021
448 270,24
0,00

1 021 743,38

215 302,68
0,00

16 025,76
0,00

0,00

0,00

215 302,68
74 626,47
74 626,47

16 025,76
2 336,92
2 336,92

136 057,77
4 618,44

13 581,00
107,84

29 495,46
29 495,46
0,00

430 232,32
430 232,32
0,00

0,00

360 887,67

360 887,67
29 495,46
29 495,46

69 344,65
69 344,65

96,14

2 012,16

16 001 977,00

495 111,24
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Wyszczególnienie

Stan na 30.06.2022

Stan na 30.06.2021

PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I.
Kapitał (fundusz) podstaw ow y
II. Kapitał (fundusz) zapasow y, w tym:
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacj i w yceny, w tym:
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw ow e, w tym:
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
- na udziały (akcje) własne
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto roku obrotow ego
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow ego (w ielkość uj emna)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.
I. Rezerw y na zobow iązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

14 401 981,57
1 470 571,80
14 331 094,27

451 056,46
740 571,80
61 094,27

-461 011,67
-938 672,83

-350 609,61

1 599 995,43
0,00

44 054,78
5 960,00
5 960,00

0,00

18000,00

0,00

18 000,00
18 000,00

1 288 382,58
213 617,94

20 094,78
0,00

- długoterminowa
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowa
- krótkoterminowa
II. Zobow iązania długoterminow e
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III. Zobow iązania krótkoterminow e
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
2.

b) inne
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

213 617,94
0,00

0,00

1 074 764,64

20 094,78

974 100,13

18 000,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
3. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

37 381,43
37 381,43

e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

38 593,89

h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne

24 689,19

4. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresow e
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

311 612,85

718,44
1 376,34

0,00

311 612,85

- długoterminowe
- krótkoterminowe
PASYWA RAZEM:

311 612,85
16 001 977,00

495 111,24
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie
A Przychody netto ze sprzedaży i zrów nane z nimi,

Od 01.04.2022 do
30.06.2022

Od 01.04.2021
do 30.06.2021

Od 01.01.2022 do Od 01.01.2021 do
30.06.2022
30.06.2021

225 952,06

0,00

253 052,33

w tym: od jednostek powiązanych

0,00

0,00

0,00

0,00

I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

0,00

4 847,54

II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)

225 952,06

0,00

253 052,33

0,00

III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

0,00

0,00

IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

0,00

165 048,64

1 054 979,81

108 760,50

1 183 432,43

474 591,01

775 155,11

9 487,21

775 155,11

34 164,66

1 219,70

0,00

1 376,53

9 764,93

233 742,82

51 268,94

347 284,85

124 325,76
3 859,30

B. Koszty działalności operacyj nej

169 896,18

I.

Amortyzacja

II.

Zużycie materiałów i energii

III.

Usługi obce

IV.

Podatki i opłaty, w tym:

0,00

1 060,00

3 367,00

- podatek akcyzowy

0,00

0,00

0,00

0,00

38 546,57

38 542,10

47 550,30

122 405,10

5 728,61

7 848,32

8 111,64

20 785,32

587,00

553,93

587,00

6 471,27

0,00

0,00

0,00

152 814,67

-829 027,75

-108 760,50

-930 380,10

-304 694,83

0,37

379 114,77

0,37

385 604,46

V.

Wynagrodzenia

VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Wynik ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyj ne
I.

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

Dotacje

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

0,00

0,00

IV.

Inne przychody operacyjne

0,37

379 114,77

0,37

385 604,46

E. Pozostałe koszty operacyj ne

419,58

270 410,87

419,58

429 554,09

I.

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

0,00

4 016,27

II.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Inne koszty operacyjne

419,58

270 410,87

419,58

425 537,82

-829 446,96

-56,60

-930 799,31

-348 644,46

-1 949,67

887,67

1 379,51

5 457,87

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

a) od jednostek powiązanych, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00

0,00

0,00

0,00

b) od jednostek pozostałych, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 950,00

887,67

1 379,18

887,67

F. Wynik z działalności operacyj nej (C+D-E)
G. Przychody finansow e
I.

II.

Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

- w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

0,00

0,00

IV.

Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

0,00

0,00

V.

Inne

0,33

0,00

0,33

4 570,20

H. Koszty finansow e

9 253,03

1 851,50

9 253,03

7 423,02

Odsetki, w tym:

9 253,03

1 851,50

9 253,03

7 423,02

- dla jednostek powiązanych

1 805,10

0,00

1 805,10

0,00

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

- w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

0,00

0,00

IV.

Inne

0,00

0,00

0,00

0,00

-840 649,66

-1 020,43

-938 672,83

-350 609,61

0,00

0,00

0,00

0,00

-840 649,66

-1 020,43

I.

II.

I.

Wynik brutto (I+/-J)

J.

Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L. Wynik netto (K-L-M)

0,00
0,00
-938 672,83

-350 609,61
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)

Od 01.04.2022 do Od 01.04.2021 do Od 01.01.2022 do Od 01.01.2021 do
30.06.2022
30.06.2021
30.06.2022
30.06.2021

Wyszczególnienie
A.
I.

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

-840 649,66

-1 020,43

-938 672,83

-350 609,61

737 682,69

26 117,72

512 723,56

239 059,37

775 155,11

9 487,21

775 155,11

34 164,66

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Amortyzacja

2.

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3.

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

5 923,85

963,83

9 253,03

6 535,12

4.

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

0,00

0,00

0,00

4 016,27

5.

Zmiana stanu rezerw

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Zmiana stanu zapasów

-231 416,06

22,98

-253 052,33

245 500,01

7.

Zmiana stanu należności

-83 700,82

129 319,04

-150 678,94

195 000,74

8.
9.

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

118 224,48

-8 564,12

-45 487,90

-229 201,34

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

118 728,86

1 395,24

143 032,36

50 377,52

34 767,27

-106 506,46

34 502,23

-67 333,61

-102 966,97

25 097,29

-425 949,27

-111 550,24

0,00

79 335,00

0,00

10. Inne korekty
III. Przepływ y pieniężne netto z działalności operacyj nej (I +/-II)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I. Wpływ y
1.
2.

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3.

Z aktywów finansowych, w tym:

79 335,00

39 335,00

39 335,00

a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
-zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4.

Inne wpływy inwestycyjne

40 000,00

II. Wydatki
1.
2.
3.

0,00

400 000,00

0,00
70 000,00

40 000,00
0,00

400 000,00

-320 665,00

0,00

-320 665,00

0,00

270 000,00

0,00

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe

4.

Inne wydatki inwestycyjne

400 000,00

III. Przepływ y pieniężne netto z działalności inw estycyj nej (I-II)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I.

Wpływ y
1.
2.

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych

3.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

4.

Inne wpływy finansowe

Kredyty i pożyczki

70 000,00

II. Wydatki

9 000,00

400 000,00

270 000,00

3 060,03

9 000,00

14 668,61

9 000,00

1 781,37

1.

Nabycie udziałów (akcji) własnych

2.

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włascicieli

3.
4.

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

5.

Wykup dłużnych papierów wartościowych

6.

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7.

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

1 208,53

5 464,45

8.

Odsetki

1 851,50

7 422,79

9.

Inne wydatki finansowe

Spłaty kredytów i pożyczek

9 000,00

III. Przepływ y pieniężne netto z działalności finansow ej (I-II)
D.

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)

E.

BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

61 000,00

-3 060,03

261 000,00

-14 668,61

-41 966,97

-298 627,74

-164 949,27

-446 883,85

-298 627,74

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F.

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

71 462,43

367 972,39

194 444,73

516 228,50

G.

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM

29 495,46

69 344,65

29 495,46

69 344,65

- o ograniczonej możliwości dysponowania

ZESTAWIENIE ZMIAN
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W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
Wyszczególnienie
I.a. Kapitał w łasny na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkow ości
b) korekty błędów podstaw ow ych
I.a. Kapitał w łasny na początek okresu (BO), po korektach
1. Kapitał podstaw ow y na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału podstaw ow ego
a) zw iększenia (z tytułu)
- w ydania udziałów (emisji akcji)
- inne
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia udziałów (akcji)
- inne
1.2. Kapitał podstaw ow y na koniec okresu
2. Kapitał zapasow y na początek okresu
2.1. Zmiany kapitału zapasow ego
a) zw iększenia (z tytułu)
- emisji akcji pow yżej w artości nominalnej
- podziału zysku (ustaw ow o)
- podziału zysku (ponad w ymaganą ustaw ow o minimalną w artość)
- inne
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
- inne
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasow ego na koniec okresu
3. Kapitał z aktualizacji w yceny na początek okresu
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji w yceny
a) zw iększenia (z tytułu)
-…
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trw ałych
-…
3.2. Kapitał z aktualizacji w yceny na koniec okresu
4. Pozostałe kapitały rezerw ow e na początek okresu
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerw ow ych
a) zw iększenia (z tytułu)
-…
b) zmniejszenia (z tytułu)
-…
4.2. Pozostałe kapitały rezerw ow e na koniec okresu
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkow ości
b) korekty błędów podstaw ow ych
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zw iększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-…
b) zmniejszenia (z tytułu)
-…
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkow ości
b) korekty błędów podstaw ow ych
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zw iększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-…
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty z kapitału
zapasow ego
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał w łasny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał w łasny po uw zględnieniu proponow anego podziału zysku (pokrycia straty)

Stan na 30.06.2022 Stan na 30.06.2021

340 654,40

801 666,07

340 654,40
740 571,80
730 000,00
730 000,00

801 666,07
740 571,80
0,00
0,00

730 000,00
0,00

0,00

1 470 571,80
61 094,27
14 270 000,00
14 270 000,00

740 571,80
529 537,41
-468 443,14

14 270 000,00
468 443,14
468 443,14
14 331 094,27

61 094,27

-461 011,67

-468 443,14

461 011,67

468 443,14

461 011,67

468 443,14

468 443,14
468 443,14
461 011,67
-461 011,67
-938 672,83

0,00
0,00
-350 609,61

938 672,83

350 609,61

14 401 981,57
14 401 981,57

451 056,46
451 056,46

228

Memorandum Informacyjne True Games Syndicate S.A.

V.

Załączniki
1.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
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2.

Statut
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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

Akcje Istniejące

Akcje Serii H

Alternatywny
System Obrotu,

B2B

DM INC, Firma
Inwestycyjna
Memorandum
Informacyjne lub
Memorandum
Emitent lub Spółka,
Giełda, GPW
GUS

Inwestor.

k.s.h.
KDPW, Depozyt,
Kodeks cywilny
Kodeks karny
KNF
KRS
MSiG
NBP
NWZ, NWZA

Akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, Emitenta w łącznej liczbie
14 705 718 (czternaście milionów siedemset pięć tysięcy siedemset
osiemnaście)
Akcje Serii - akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, o wartości nominalnej 0,10
PLN każda, w liczbie od 1 (jeden) do 22 258 577 (dwadzieścia dwa miliony
pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem)o łącznej wartości
nominalnej nie mniejszej niż 0,10 PLN (dziesięć groszy) i nie większej niż
2 205 857,70 PLN (dwa miliony dwieście pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt
siedem złotych, siedemdziesiąt groszy)
Alternatywny system obrotu w rozumieniu art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie,
organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod
nazwą NewConnect
Skrót od angielskiego terminu „business to business”, który oznacza model
działalności firmy, w którym usługi są świadczone na rzecz przedsiębiorstw
lub innych podmiotów instytucjonalnych.
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
Niniejsze Memorandum Informacyjne
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Główny Urząd Statystyczny
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
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019
r. poz. 505 z późn. zm.)
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z
późn. zm.)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (tekst jednolity: Dz.U. z 2019
r. poz. 1950)
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Rejestr Sądowy
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Narodowy Bank Polski
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta
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Organizator
Alternatywnego Systemu
Obrotu
pcc
PKD
PLN, zł
Regulamin ASO

Rozporządzenie MAR lub
MAR

Rejestr Sponsora Emisji

Rozporządzenie RODO
Rozporządzenie
Prospektowe
Rozporządzenie w
Sprawie Koncentracji
Oferta Publiczna
UOKiK
USD
Ustawa o KRS
Ustawa o Obrocie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Polska Klasyfikacja Działalności
złoty polski - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr
147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
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
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dokonywana przez
Emitenta na podstawie Memorandum Informacyjnego.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie
prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub
dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych
Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw
Oferta publiczna, w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie, Akcji Serii H
dokonywana przez Emitenta na podstawie Memorandum Informacyjnego.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dolar amerykański - jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z
2019 r. poz. 1500 z późn. zm.)
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 o podatku
dochodowym od osób
fizycznych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 815z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.)
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Ustawa o podatku
dochodowym od osób
prawnych
Ustawa o Rachunkowości
VAT
WZ, WZA
Zarząd
ZWZ, ZWZA
Monetyzacja
Sektor Gamedev
Kamienie milowe,
milestones
Cross promocja
Symulator gry
Platforma Steam
Koprodukcja
Technika Motion Capture
Semi-otwarty świat

Game Overview
Document, GOD

Gameplay-loop
Game Design Document
(GDD)
Whiteboxing

Pre-Alfa

Alfa

Beta
Gold-Master

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 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
1406 z późn. zm.)
Podatek od towarów i usług
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zarząd Emitenta
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta
zamiana aktywów rzeczowych lub finansowych na prawny środek płatniczy
Branża zajmująca się tworzeniem gier komputerowych
Poszczególne etapy tworzenia gry. Tworzą funkcję kontrolną postępu prac
produkcyjnych.
To komplementarne i spójne działania prowadzone najczęściej przez dwie
firmy/marki polegające na wzajemnym promowaniu produktów.
Rodzaj gry komputerowej, której zadaniem jest imitacja różnych doznań,
jakich człowiek może doznać w codziennej rzeczywistości.
Platforma dystrybucji cyfrowej i zarządzania prawami cyfrowymi, system gry
wieloosobowej oraz serwis społecznościowy stworzony przez Valve
Corporation.
Wspólne przedsięwzięcie produkcyjne kilku podmiotów. Celem koprodukcji
najczęściej jest rozłożenie kosztów produkcji na koproducentów.
Nowoczesne rozwiązanie pozwalające odwzorować ruch aktora na ekranie
komputera w czasie rzeczywistym, co ostatecznie pozwala tworzyć niezwykle
naturalnie wyglądające animacje komputerowe.
Poszczególne zamknięte lokacje gry są wystarczająco duże aby sprawiać
wrażenie otwartych światów.
Jeden z kluczowych dokumentów, które tworzone są na etapie preprodukcji.
GOD zawiera kluczowe informacje dotyczące m.in.: potencjalnej grupy
docelowej, wśród której Spółka będzie prowadziła sprzedaż. Określony
zostaje również gatunek gry, zasady rozgrywki, silnik na którym gra zostanie
stworzona oraz zasady rozgrywki.
To tzw. pętla rozgrywki, w ramach której opisane są wszystkie powtarzalne
czynności wykonywane przez gracza podczas rozgrywki.
Dokument ten szczegółowo opisuje wszystkie mechaniki stosowane w grze
oraz postacie w niej występujące. Oprócz postaci występujących w grze
dokument zawiera opis sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence)
wspierającej rozgrywkę.
Zjawisko polegające na rozmieszczeniu białych obiektów w miejscach, w
których będą znajdowały się końcowe rekwizyty oraz grafiki 3D
Wersja gry o znacznym stopniu zaawansowania. Charakteryzuje się
zaimplementowaniem większości mechanik oraz modeli. Gra podlega licznym
testom, weryfikowane są wstępnie założenie do sposobu i stylu rozgrywki. Na
tym etapie następuje eliminowanie wychwyconych błędów.
Wersja gry posiadająca zaimplementowane wszystkie mechaniki. Etap ten
charakteryzuje się intensywnymi pracami ukierunkowanymi na testowanie i
poprawę jakości prowadzonej rozgrywki.
Etap produkcji, który pozwala na upublicznienie gry. Jest ona prezentowana
poza studiem. Zbierane są pierwsze opinie oraz oceny, które pozwalają na
usprawnienie rozgrywki. Do gry implementowane są oczekiwane zmiany.
Etap finalizujący prace deweloperskie. Gra jest gotowa do wydania.
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Software-house

Silnik gry
Język programowania

Przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oprogramowania . W typowych
dla SH projektach duża waga przykładana jest do analizy procesów
biznesowych klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania
aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami.
Jest centralną częścią kodu gry, który odpowiada za interakcję
poszczególnych elementów programu w postaci grafiki, fizyki, muzyki czy też
dźwięku.
Zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy
oraz jakie obliczenia opisuje.
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