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Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie 
akcji serii A, serii B, serii C i serii D  
do obrotu na rynku NewConnect 

prowadzonym jako alternatywny system obrotu 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

 
 
Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o 
wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. 

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie 
stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub 
równoległym). 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty 
finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być 
poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą 
inwestycyjnym. 

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze 
stanem faktycznym lub przepisami prawa. 
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Dane o  instrumentach  f inansowych  wprowadzanych  do  obrotu  w a lternatywnym  
systemie obrotu :  
 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
wprowadzane jest: 

• 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, 

• 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, 

• 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 
zł (dziesięć groszy) każda, 

• 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 
zł (dziesięć groszy) każda. 
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I. Czynniki ryzyka 
 
Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, 
powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Dokumencie 
Informacyjnym. 
Ziszczenie się dowolnego z nich może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego 
wyniki finansowe.  
Emitent zawarł w Dokumencie Informacyjnym wszystkie znane mu na dzień sporządzenia Dokumentu czynniki 
ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą 
mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność. 
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich 
zaistnienia ani oceną ich ważności. 
 

1. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Grupy Emitenta 
 

Ryzyko związane z krótkim okresem działalności  
Spółka Detalion Games S.A. została zawiązana w IV kwartale 2018 r. jako Stolen Labs S.A. Emitent podjął 
pierwsze działania operacyjne w kwietniu 2019 r. wraz z zawarciem umowy na produkcję gry „Nemezis: 
Mysterious Journey III” (przy czym prototypowanie gry zaczęto we wrześniu 2018 r.), której ukończenie jest 
planowane na IV kwartał 2020 roku, a rozpoczęcie sprzedaży przewidziane jest na I kwartał 2021 roku. 
Dodatkowo w okresie IV kwartał 2019 - III kwartał 2020 r. Emitent zawarł trzy umowy na stworzenie 
preprodukcji gier z gatunku symulatorów, celem zbadania potencjalnego popytu graczy na stworzone 
koncepcje, a także nabył prawa do gry „Plastic Rebellion”, której premiera miała miejsce na PC we wrześniu 
2020 r. oraz gry „Chernobyl 1986”, ponadto spółka rozpoczęła preprodukcję trzech gier we własnym zakresie. 
Z uwagi na krótki okres działalności Emitent nie wygenerował jeszcze żadnych znaczących przychodów ze 
sprzedaży. Krótki okres historii generuje ryzyko z tytułu braku możliwości weryfikacji potencjału produkcyjnego 
i sprzedażowego Emitenta, co tym samym ogranicza możliwość oceny przyszłej sytuacji finansowej, majątkowej 
i gospodarczej Emitenta. Zarząd Spółki zaznacza, że stara się minimalizować wskazane ryzyko poprzez 
współpracę z grupą PlayWay S.A. (m.in. w zakresie konsultacji przy tworzeniu gry Nemezis: Mysterious Journey 
III, czy ocenie potencjału sprzedażowego preprodukcji gier z gatunku symulatorów), a także poprzez współpracę 
z doświadczonym zespołem deweloperskim tworzącym grę „Nemezis: Mysterious Journey III” (zespołowi 
przewodzi Roland Pantoła – prekursor polskiego gamingu, tworzący gry od lat 90. XX wieku) oraz bogate 
doświadczenie zawodowe osoby zarządzającej Spółką (Prezes Zarządu posiada doświadczenie zawodowe w 
zakresie zarządzania zespołem w grupie CD Projekt). 
Ponadto, z uwagi na krótki okres funkcjonowania Emitent ma utrudniony dostęp do finansowania 
zewnętrznego (np. bankowego). Emitent zaznacza, że w wyniku pozyskania kapitału w drodze emisji akcji serii 
D w kwocie 1,375 mln zł zabezpieczył pełny budżet produkcyjny i marketingowy dla gry „Nemezis: Mysterious 
Journey III”, a także jest w stanie prowadzić działalność w zakresie rozbudowy zespołu deweloperskiego (w tym 
utworzenia drugiego zespołu) i produkcji gier z gatunku symulatorów w okresie 12 miesięcy od dnia 
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego. 

Ryzyko związane z planowanym zakresem działalności i wprowadzaniem nowych gier na rynek 
Emitent pozycjonuje się jako studio deweloperskie, które będzie tworzyło gry w ramach kategorii AA z 12-18 
miesięcznym cyklem produkcyjnym. Aktualnie Emitent koncentruje się na stworzeniu gry przygodowo-logicznej 
„Nemezis: Mysterious Journey III”, korzystając z doświadczenia jej twórcy Rolanda Pantoły oraz jego zespołu 
programistów, a także na badaniu popytu na dodatkowe tytuły z gatunku symulatorów, celem skierowania do 
produkcji jeszcze jednej gry w 2020 r. (aktualnie Emitent upatruje największe szanse w skierowaniu do 
produkcji gry „Chernobyl 1986”, która jest na liście najbardziej oczekiwanych gier na świecie na platformie 
Steam). Ponadto Emitent we wrześniu 2020 r. wprowadził do sprzedaży na PC grę „Plastic Rebellion”, prawa do 
której nabyte zostały w czerwcu2020 r. (w ramach tej gry Emitent pełni rolę wydawcy i współproducenta – 
nabyta gra wymagała ukończenia). Gra „Nemezis: Mysterious Journey III” powinna ukazać się w sprzedaży nie 
później niż do końca 1 kwartału 2021 roku. Zamiarem Emitenta jest, aby zespół Rolanda Pantoły w przyszłości 
tworzył kolejne gry ze wskazanego gatunku. Jednocześnie Emitent wskazuje, że celem dywersyfikacji 
przychodów i uniezależnienia ich od sukcesu jednego tytułu Emitent aktywnie poszukuje nowych gier do 
produkcji. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent stworzył trzy preprodukcje gier, dla których 
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zweryfikował potencjał rynkowy poprzez zbadanie potencjalnego popytu wśród graczy – preprodukcję 
symulatora prowadzenia szkoły publicznej, preprodukcję symulatora pracy wolontariusza w krajach 
afrykańskich i preprodukcję symulatora odzyskiwania skradzionych pojazdów. Po weryfikacji popytu Emitent 
zdecydował się na sprzedaż wszystkich autorskich praw majątkowych i nieprowadzenie dalszych prac 
rozwojowych w ramach wymienionych tytułów na własny rachunek. Emitent zamierza kontynuować 
prowadzenie prac preprodukcyjnych w celu poszukiwania do wydania gier z gatunku symulatorów. W tym celu 
m.in. nabyto prawa do gry „Chernobyl 1986”, a także rozpoczęto prowadzenie prac nad projektami roboczo 
nazwanymi „Medieval Machines Simulator”, „Dog Groomer” oraz „Robber Simulator”. W ocenie Zarządu gry 
tego typu charakteryzują się wysoką potencjalną stopą zwrotu z uwagi na relatywnie niskie nakłady na ich 
stworzenie i duże grono odbiorców. Stworzenie gier tego typu pozwoli Emitentowi na ograniczenie ryzyka 
związanego z koncentracją przychodów z jednego tytułu. Zamiarem Emitenta jest skierowanie w 2020 r. do 
produkcji jeszcze jednej gry (aktualnie Emitent upatruje największą szansę na skierowanie do produkcji gry 
„Chernobyl 1986”). Istnieje zatem ryzyko, że Emitentowi nie uda się z sukcesem stworzyć drugiej nogi 
biznesowej, co negatywnie wpłynie na możliwość dywersyfikacji przychodów oraz jego perspektywy rozwoju. 
Ponadto nie można stwierdzić, czy pomimo utworzenia drugiej nogi biznesowej poszczególne tytuły spotkają 
się z wystarczającym zainteresowaniem, które pozwoli na pokrycie kosztów ich produkcji. Niedostateczny 
popyt może się negatywnie przełożyć na sytuację finansową Emitenta i jego rozwój. Jednocześnie Emitent 
zaznacza, że przychody ze sprzedaży na PC gry „Plastic Rebellion”, której premiera miała miejsce we wrześniu 
2020 r., nie mają istotne wpływu na sytuację finansową Spółki. Emitent oczekuje znacznie większego wpływu 
ze sprzedaży gry na platformie Nintendo Switch, która od początku prac nad dokończeniem gry po jej nabyciu 
w czerwcu 2020 r. była docelowym rynkiem sprzedaży dla tego tytułu. Premiera „Plastic Rebellion” na Nintendo 
Switch będzie miała miejsce w 2021 r. 

Ryzyko braku sukcesu gry Nemezis: Mysterious Journey III 
Aktualnie działalność Emitenta koncentruje się na produkcji gry przygodowo-logicznej „Nemezis: Mysterious 
Journey III”, która ma być punktem zwrotnym w historii studia i przyczynić się do dalszego rozwoju 
organicznego. Ukończono 5 z 6 kamieni milowych (około 70% całej gry). Spółka zakłada, że potencjalny sukces 
komercyjny gry przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności i zainteresowania grami Emitenta oraz umożliwi 
stopniowe zwiększanie wielkości zespołu deweloperskiego. Istnieje ryzyko, że brak sukcesu komercyjnego lub 
mniejsze od zakładanego zainteresowanie doprowadzi do niemożności realizacji przyjętych założeń, a w 
konsekwencji do znacznego osłabienia pozycji konkurencyjnej Emitenta. Emitent stara się minimalizować 
ryzyko uzależnienia wyników działalności Spółki od jednego tytułu poprzez aktywne poszukiwanie nowych gier 
do produkcji w ramach gatunku symulatorów. Zamiarem Emitenta jest skierowanie do produkcji w 2020 r. 
przynajmniej jeszcze jednego dodatkowego tytułu. Jednocześnie Emitent wskazuje, że koszty ponoszone w 
związku z pracami nad gra ujmowane są w pozycji „Zapasy” w bilansie. W przypadku braku sukcesu rynkowego 
gry istnieje ryzyko konieczności dokonania odpisu aktualizującego tą pozycję, co przełoży się na obniżenie 
wyniku finansowego Spółki. 

Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami przy realizacji projektów, w tym Nemezis: Mysterious Journey 
III 
Obecnie prace nad grą „Nemezis: Mysterious Journey III” przebiegają zgodnie z harmonogramem. Emitent 
poniósł dotychczas około 60% nakładów na grę, a zespół deweloperski ukończył pracę w około 70%. Gra jest 
już grywalna, tj. istnieje możliwość przemieszczania się bohaterem po lokacjach i wykonywanie niektórych 
zadań. Zgodnie z pierwotnym planem gra powinna zostać ukończona w 2020 roku, a wydana w pierwszym 
kwartale 2021 roku. Należy jednak wskazać, że proces przygotowania gier jest działaniem wieloetapowym, 
czego następstwem jest ryzyko opóźnienia poszczególnych faz, a w konsekwencji całego projektu. Poszczególne 
etapy przygotowania omawianych produktów następują kolejno po sobie i są uzależnione od wyników bądź 
całkowitego ukończenia faz poprzednich. Warto podkreślić, że niektóre z etapów zależne są wyłącznie od 
zespołu deweloperskiego, inne natomiast zależą od zaangażowania podmiotów zewnętrznych – partnerów, 
licencjodawców, klientów. 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. Zarząd Spółki jest przygotowany na tego typu zdarzenia poprzez 
zidentyfikowanie innych podmiotów, które mogą przystąpić do produkcji gier. Opóźnienie terminów 
przygotowania gry może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta oraz perspektywy jego rozwoju. 
Zarząd Emitenta zapewnia, że wykorzystując swoje doświadczenie, dołoży wszelkich starań, aby w jak 
największym stopniu minimalizować wskazane ryzyko. 
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Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu 
Na działalność Emitenta duży wpływ mają kompetencje oraz know-how osób stanowiących zespół pracujący 
nad określonym produktem, a także kadrę zarządzającą i kadrę kierowniczą Spółki. Na dzień sporządzenia 
niniejszego Dokumentu Emitent współpracuje z zespołem deweloperskim zatrudniając bezpośrednio 7 osób, z 
1 współpracując dodatkowo na zasadach B2B. Utrata kluczowych członków zespołu pracującego nad grą może 
negatywnie wpłynąć na jakość danej gry oraz na termin jej wydania, a co za tym idzie na wynik sprzedaży 
produktu i wyniki finansowe Spółki. Najważniejszą postacią dla sukcesu gry „Nemezis: Mysterious Journey III” 
jest Roland Pantoła, będący głównym koordynatorem projektu. Utrata tej osoby w wyniku rezygnacji lub 
pogorszenia stanu zdrowia może znacząco wpłynąć na zdolność Spółki do finalizacji tego projektu zgodnie z 
harmonogramem lub zakładaną jakością. Emitent stara się minimalizować to ryzyko poprzez włączanie 
kluczowych osób w struktury akcjonariatu. Obecnie Roland Pantoła jest w posiadaniu 151.500 akcji Emitenta, 
które stanowią 7,58% udział w kapitale zakładowym Spółki i głosach na jej WZA. Ponadto w produkcję gry 
„Nemezis: Mysterious Journey III” zaangażowana jest Jolanta Pantoła, córka Rolanda Pantoły, która pełni 
funkcję producenta gry. Joanna Pantoła jest równocześnie akcjonariuszem Spółki posiadając 101.000 akcji 
Emitenta, które stanowią 5,05% udział w kapitale zakładowym Spółki i głosach na jej WZA. W przypadku, gdyby 
Roland Pantoła nie był zdolny do prowadzenia dalszych prac Joanna Pantoła jest gotowa przejąć wszystkie jego 
obowiązki. Dodatkowo Spółka minimalizuje omawiane ryzyko poprzez założenie drugiego wewnętrznego i 
osobnego zespołu deweloperskiego, nad czym Emitent obecnie pracuje. 

Ryzyko związane z trudnościami w pozyskiwaniu 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. Istotnym z punktu widzenia Emitenta problemem jest więc 
znalezienie specjalistów odpowiadających jego wymaganiom, szczególne w perspektywie dynamicznego 
rozwoju Spółki. Ważnym czynnikiem minimalizującym wskazane ryzyko jest fakt, że osoby zarządzające 
Emitentem posiadają duże doświadczenie w branży, co znajduje odzwierciedlenie w pozyskiwaniu i szkoleniu 
pracowników niezwiązanych wcześniej z branżą. Ponadto rozległa sieć kontaktów Zarządu stanowi czynnik 
minimalizujący wskazane ryzyko, gdyż możliwe jest zatrudnienie pracowników z innych firm w branży. 
Dodatkowo Emitent wskazuje, że zespół tworzący grę „Nemezis: Mysterious Journey III” zlokalizowany jest w 
Rzeszowie. W ocenie Zarządu Emitenta miasto to charakteryzuje się dostępem do wysokiej klasy specjalistów 
z branży gier komputerowych, którzy mogą zostać zatrudnieni. 

Ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów  
Dystrybucja gier Emitenta początkowo odbywać się będzie przez jednego z największych na świecie 
dystrybutorów, tj. Valve Corporation – właściciela platformy Steam. Ewentualna rezygnacja ze współpracy 
Valve Corp. z Emitentem lub zmiana warunków współpracy na mniej korzystną dla Emitenta może mieć 
znaczący negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Spółki. Jednocześnie należy wskazać, 
że Emitent będzie otrzymywał przychody od wskazanej platformy dystrybucji, na której odbiorcy końcowi 
zakupią produkt Spółki. Tym samym wystąpi koncentracja przychodów ze sprzedaży Emitenta w ramach 
współpracy z platformą Steam. Utrata kluczowego pośrednika może istotnie wpłynąć na sytuację finansową 
Emitenta. W przyszłości Emitent nie wyklucza również rozpoczęcia sprzedaży z wykorzystaniem innych platform 
na PC (np. Epic Store, GOG) i konsole (Microsoft Store, Playstation Store, Nintendo Game Store), co powinno 
istotnie ograniczyć ryzyko uzależnienia od jednego dystrybutora.  

Ryzyko związane z brakiem generowania przychodów ze sprzedaży 
Emitent wskazuje, że źródłem przychodów ze sprzedaży w 2019 r. w kwocie 226 tys. zł oraz w I-III kw. 2020 r. 
w kwocie 276 tys. zł była pozycja „zmiana stanu produktów”, która koresponduje z nakładami poniesionymi na 
tworzenie gry „Nemezis: Mysterious Journey III” i pozycją bilansową „półprodukty i produkty w toku”. W 
ramach przyjętej polityki rachunkowości Emitent kapitalizuje nakłady poniesione na produkcję w ramach 
bilansu, po rozpoczęciu sprzedaży tytułu kwota ta będzie ujmowana w kosztach do momentu zwrotu kosztów 
produkcji. Tym samym Emitent wskazuje, że źródłem wykazywanej wartości przychodów ze sprzedaży nie jest 
sprzedaż gier. Istnieje zatem ryzyko, że w wyniku gorszej od zakładanej sprzedaży, Emitent będzie musiał 
dokonać odpisu aktualizującego pozycję bilansową, co jednorazowo istotnie obniży wynik finansowy Spółki. 
Jednocześnie należy wskazać, że z uwagi na brak sprzedaży gier, istnieje trudno w możliwości ocenienia 
zdolności Spółki do generowania dochodów w przyszłości. 

Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów  
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Na sprzedaż duży wpływ mają wyróżnienia gier na platformach sprzedażowych i promocja produktów przez 
kluczowych dystrybutorów gier - w tym w szczególności na platformie Steam (który pobiera 30% prowizję od 
sprzedaży gry za pośrednictwem platformy). 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. Należy jednak zaznaczyć, że na takie wyróżnienia 
liczyć może niewielki procent wydawanych gier w ogóle, dlatego brak takiej promocji nie osłabia pozycji 
konkurencyjnej Spółki, a po prostu jej nie wzmacnia. 

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 w wersji PC, 
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 awarii zasobów IT i utraty danych 
Emitent prowadzi działalność z wykorzystaniem systemów informatycznych podłączonych do Internetu. W 
przypadku awarii lub błędów infrastruktury technicznej mogą nastąpić przerwy w procesie tworzenia gier, które 
zakłócą bieżące prowadzenie działalności Spółki. Istnieje także ryzyko utraty danych i/lub ich kradzieży lub 
wycieku. Spółka na bieżąco prowadzi prace w celu prawidłowego utrzymania i modernizacji swoich systemów 
informatycznych. Nie można jednak wykluczyć materializacji wskazanego ryzyka, co może negatywnie przełożyć 
się na wizerunek Emitenta i jego sytuację finansową. 

Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej 
Z uwagi na rodzaj działalności prowadzonej przez Emitenta (produkcja gier) istnieje ryzyko, że osoby trzecie 
mogą być w posiadaniu określonych praw własności intelektualnej do rozwiązań wykorzystywanych przez 
Spółkę. Emitent stara się unikać sytuacji, która mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności 
intelektualnej osób trzecich. Emitent jest w posiadaniu pełnych autorskich praw majątkowych do obecnie 
produkowanych gier („Nemezis: Mysterious Journey III”, „Plastic Rebellion” oraz gier znajdujących się w 
preprodukcji) na wszelkich polach eksploatacji bez ograniczeń terytorialnych. Nie można jednak wykluczyć 
sytuacji, w której w odniesieniu do gier 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.  
Emitent wskazuje, że wszystkie umowy o dzieło zawarte z pracownikami (7 osób) zawierają klauzule dotyczące 
przeniesienia praw autorskich do wykonywanych dzieł na Spółkę. Jednocześnie nie można wykluczyć, że z uwagi 
na postęp technologiczny oraz powstawania nowych pół eksploatacji Emitent wykorzysta dzieło na polach 
eksploatacji wykraczających poza te wyszczególnione w umowie z pracownikami. W takim przypadku Emitent 
może być zmuszony do uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia na rzecz twórców. Emitent zwraca uwagę, że 
na bieżąco monitoruje powstawanie nowych pól eksploatacji i, w zależności od zasadności, zawiera je w treści 
umów. 
 

Ryzyko utraty płynności 
Z uwagi na etap rozwoju Spółki oraz projektowy charakter jej działalności Emitent jest narażony na ryzyko utraty 
płynności. Aktualnie Emitent posiada środki zabezpieczające produkcję i marketing gry „Nemezis: Mysterious 
Journey III” oraz realizację prac nad preprodukcjami i grą z gatunku symulatorów, pozyskane w wyniku 
przeprowadzonej emisji akcji serii D w kwocie 1,375 mln zł. Wskazane ryzyko przybierze jednak na znaczeniu w 
sytuacji, gdy gra „Nemezis: Mysterious Journey III” nie odniesie sukcesu rynkowego pozwalającego na chociaż 
częściowe odzyskanie zaangażowanych w produkcję środków, podobnie w przypadku planowanych gier z 
gatunku symulatorów. Ryzyko to może także zyskać na znaczeniu w sytuacji, gdy pojawią się nowe, 
nieprzewidziane w budżecie, wydatki związane z realizacją obecnych prac produkcyjnych.  
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2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 

 

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym i koniunkturą gospodarczą 
Z racji charakteru prowadzonego biznesu oraz międzynarodowej dystrybucji gier działalność Emitenta 
uzależniona jest od globalnej koniunktury gospodarczej oraz sytuacji materialnej osób fizycznych i gospodarstw 
domowych. Najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne obrazujące sytuację podmiotów rynkowych oraz 
gospodarstw domowych to m. in. wzrost wielkości PKB, wielkość inflacji, poziom nakładów inwestycyjnych 
przedsiębiorstw, wielkość bezrobocia, wysokość stopy procentowej oraz wielkość dochodu rozporządzalnego. 
Negatywne trendy gospodarcze oraz niekorzystne zmiany któregokolwiek z wymienionych wskaźników mogą 
pociągnąć za sobą spadek popytu na produkty oferowane przez Emitenta, co w efekcie może doprowadzić do 
pogorszenia sytuacji finansowej Spółki.  

Ryzyko zmian regulacji 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 granic 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 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. 
Emitent wskazuje, że jako część grupy PlayWay, w ramach jednego z obszarów działalności swojego modelu 
biznesowego konkuruje o graczy z innymi podmiotami z tejże grupy. W ocenie Zarządu konkurencja ta nie 
występuje w przypadku gier przygodowo-logicznych, natomiast będzie możliwa do zaobserwowania w 
przypadku planowanych gier z gatunku symulatorów. Zarząd Emitenta zaznacza jednak, że ryzyko to jest 
minimalne, a wydawanie gier z gatunku symulatorów wspólnie z grupą PlayWay może istotnie pomóc w 
dotarciu do grona fanów grup PlayWay zrzeszającej się wokół tego gatunku, co może pozytywnie przełożyć się 
na potencjał sprzedaży danego tytułu. 

Ryzyko związane z postępem technologicznym oraz trendami w branży 
Emitent koncentruje swoją działalność w branży, na którą duży wpływ mają nowe technologie i rozwiązania 
informatyczne. Rynek nowych technologii jest rynkiem szybko rozwijającym się, co powoduje konieczność 
ciągłego monitorowania przez Spółkę pojawiających się tendencji i szybkiego dostosowywania się do 
wprowadzanych rozwiązań. Istnieje zatem ryzyko niedostosowania się Spółki do zmieniających się warunków 
technologicznych, co może negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną i wyniki finansowe Spółki 

Ryzyko związane 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 
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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. 
 

3. Czynniki ryzyka związane z akcjami 

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta 
W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania 
w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery 
skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na trudną do przewidzenia 
zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie. 
 

Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta 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 
Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu ani też płynności akcji Emitenta. Nie można, wobec tego zapewnić, 
że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie. 

Ryzyko związane z różnicami w cenach emisyjnych i kursem odniesienia 
Ceny akcji wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect oraz ceny po jakich 
zawierane były transakcje sprzedaży na akcjach Spółki są zróżnicowane. Kurs odniesienia proponowany na 
pierwszy dzień notowania akcji serii A, B, C i D wynosi 10,46 zł i jest to poziom odpowiadający średniej ważonej 
wolumenem i czasem zawarcia transakcji cenie z transakcji od momentu emisji akcji serii D (z pominięcie 
transakcji w o charakterze motywacyjnym dla prezes zarządu oraz transakcji animatora) do dnia sporządzenia 
Dokumentu Informacyjnego. W związku z powyższym istnieje ryzyko związane z różnicami w poziomach cen 
akcji będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie akcji do ASO na rynek NewConnect. Inwestorzy, którzy 
nabyli akcje Spółki po cenach wyższych, w przypadku chęci zbycia akcji, mogą nie uzyskać wymaganej stopy 
zwrotu, z uwagi na ewentualną podaż akcji Spółki, wcześniej nabytych przez Inwestorów po cenach na niższym 
poziomie. Emitent wskazuje, że w jego ocenie wzrost wartości ceny akcji wskazany w kursie odniesienia na 
poziomie 10,46 zł względem ceny emisyjnej akcji serii D z maja 2020 r. w wysokości 5,50 zł jest pochodną 
efektywnego wykorzystania środków pozyskanych z emisji publicznej w kwocie 1,375 mln zł. W okresie od maja 
2020 r. do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent wykorzystał środki celem terminowego 
realizowania prac nad grą Nemezis: Mysterious Journey III (Emitent w pełni zabezpieczył budżet produkcyjny 
dzięki przeprowadzonej emisji), rozbudowy zespołu programistycznego, a także pozyskaniem praw do gry 
Plastic Rebellion oraz rozpoczęciem prac preprodukcyjnym nad kolejnymi tytułami (z czego najbardziej 
zaawansowane są prace nad tytułem Chernobyl 1986). 

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 
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emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu 
upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) lub 3).  
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót 
instrumentami finansowymi na okres wynikający z właściwych przepisów lub określony w decyzji właściwego 
organu.  
Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu 
informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 
obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem 
wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub 
z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie lub instrumencie finansowym 
z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, 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 akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w 
związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,  

• na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - 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, z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Regulaminu, Organizator 
Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu w 
alternatywnym systemie:  

• w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:  

o w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie 
akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, 

o w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia 
o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd 
wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie 
wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, 

• 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 596/2014, 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) Regulaminu ASO. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni od dnia podjęcia 
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przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres 
co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia. 

• W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem 
okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, 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 niezawarcia 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 instrumentami finansowymi 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 instrumentami finansowymi 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 instrumentami finansowymi, 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. 
Zgodnie z art. 78 ust. 4a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Giełda jako organizator alternatywnego 
systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów 
finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku, gdy instrumenty te przestały 
spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem że nie spowoduje to znaczącego naruszenia 
interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Giełda jako organizator 
alternatywnego systemu informuje Komisję o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów 
finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości. 
 

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 i 15b 
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lub w § 17-17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego 
naruszenia lub uchybienia: 

• upomnieć emitenta,  

• nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.  

Zgodnie § 17c ust 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu, 
podejmując decyzję o upomnieniu lub nałożeniu kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin 
na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim 
naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych 
dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. 
Zgodnie § 17c ust. 3 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 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 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 lub sprzedający 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, przekazać do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie związane z zaistnieniem tych okoliczności. 
Zgodnie z art. 96 ust. 13 tej ustawy, jeśli emitent lub sprzedający nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 
ust. 5 tej Ustawy lub dopełni go nienależycie, może podlegać karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej 
do wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych), nakładanej przez KNF.  
Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych 
w Rozporządzeniu MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami 
i nadużyciami na rynku, podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób 
pełniących obowiązki zarządcze, listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób 
prawnych, państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały 
uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych: 

• w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych 
rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania 
zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest 
euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,  

• w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych 
rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez 
organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość 
tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r., oraz 

• w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie 
członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej 
na dzień 2 lipca 2014 r.  

W dniu 6 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 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 sprzedający 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 
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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, 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.  
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 lub sprzedający 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 
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Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszeniem prawa 
do wykonywania działalności Autoryzowanego Doradcy lub skreśleniem Autoryzowanego Doradcy z listy 
Autoryzowanych Doradców 
Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku:  

a. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 3 lat 
od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, 
z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a 
Regulaminu ASO,  

b. zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,  

c. skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy, o której mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu ASO.  

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego 
podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo 
obrotu lub interes jego uczestników. 
 

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 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 ust. 3, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy 
płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.  
Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8, 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. 
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Jak wskazuje § 9 ust. 9 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. 
 

 

II. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte 
w Dokumencie Informacyjnym 

 
1. Emitent 

 

 

Nazwa (firma): Detalion Games Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 76/ Paw.6 

Numer KRS:  0000783804 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 383194355 

NIP:  521-38-64-750 

Poczta e-mail:  contact@detaliongames.com 

Strona www: detaliongames.com 

 
 
Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. 
 
W imieniu Emitenta działają: 

• Aleksandra Cwalina – Prezes Zarządu. 

 
Działając w imieniu Emitenta, oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej 
staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i 
zgodne ze stanem faktycznym, i że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać 
na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on 
rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami. 
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2. Autoryzowany Doradca 
 

 

 
 

Nazwa (firma): INC Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 

Numer KRS:  0000028098 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy KRS 

REGON: 630316445 

NIP:  778-10-24-498 

Telefon:  + 48 (61) 851 86 77 

Fax:  + 48 (61) 851 86 77 

Poczta e-mail:  biuro@ic.poznan.pl 

Strona www:  www.incsa.pl 

 
Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych przekazanych przez Emitenta, brał udział 
w sporządzaniu całego Dokumentu Informacyjnego. 
 
W imieniu Autoryzowanego Doradcy działają: 

• Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu. 

 
Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy, oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony 
zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 
2007 r. (z późn. zm.), oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami 
przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne 
i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego 
znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie 
czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.  

  

mailto:biuro@ic.poznan.pl
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III. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do 
alternatywnego systemu obrotu  

 

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z 
wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw 
z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
wprowadzane jest: 

• 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, 

• 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, 

• 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 
zł (dziesięć groszy) każda, 

• 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 
zł (dziesięć groszy) każda. 

 
Akcje serii A, serii B, serii C oraz serii D nie są uprzywilejowane. Akcje serii A, serii B, serii C oraz serii D nie są 
przedmiotem żadnych zabezpieczeń ani świadczeń dodatkowych.  
 
Akcje zwykłe na okaziciela serii A w liczbie 1.000.000 (jeden milion)  powstały na mocy Aktu Zawiązania Spółki 
Akcyjnej pod firmą Stolen Labs Spółka Akcyjna z dnia 21 listopada 2018 roku. Akt notarialny Rep. A nr 
4127/2018 sporządziła Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię Notarialną w 
Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18. Zawiązanie Spółki zostało zarejestrowane w KRS w dniu 25 
kwietnia 2019 r. 
 
Akcje zwykłe na okaziciela serii B w liczbie 500.000 (pięćset tysięcy) powstały na mocy uchwały nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Stolen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 50.000,00 zł poprzez emisję 
500.000 akcji na okaziciela serii B, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Akcje zostały 
zarejestrowane w KRS w dniu 7 sierpnia 2019 r. 
 
Akcje zwykłe na okaziciela serii C w liczbie 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) powstały na mocy uchwały  
nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Stolen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie z dnia 23 maja 2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie mniej niż 0,10 zł i 
nie więcej niż 25.000,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 akcja i nie więcej niż 250.000 akcji na okaziciela serii 
C, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa 
poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 19 listopada 2019 r. 
 
W dniu 23 maja 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Stolen Labs Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na mocy wskazanej uchwały 
zmianie uległa nazwa firmy spółki na Detalion Games S.A. Zmiana nazwy firmy zarejestrowana została w KRS w 
dniu 7 sierpnia 2019 r. 
 
Akcje zwykłe na okaziciela serii D w liczbie 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) powstały na mocy uchwały 
nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym 
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości. Akcje zostały zarejestrowane w 
KRS w dniu 22 czerwca 2020 r. 

Uprzywi le jowanie osobiste akc jonar iuszy  
Statut Spółki nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy.  
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Uprzywi le jowanie  akcj i  Emitenta   
Akcje Emitenta serii A, B, C i D nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH.  

Ograniczen ia umowne   
W dniu 23 listopada 2020 r. Aleksandra Cwalina, Roland Pantoła, Joanna Pantoła oraz PlayWay S.A. zawarli 
umowy o czasowe wyłączenie zbywalności akcji. Łącznie umowami objętych zostało 943.400 akcji spółki, 
stanowiących 47,17% kapitału zakładowego oraz 47,17% głosów na WZA, w tym 35.500 akcji należących do 
Aleksandry Cwaliny, 151.500 akcji należących do Rolanda Pantoły, 101.000 akcji należących do Joanny Pantoły 
oraz 655.400 należących do PlayWay S.A. Na mocy umowy wskazani akcjonariusze zobowiązali się do 
niezbywania w transakcjach na rynku NewConnect w okresie od zawarcia umowy do 12 miesięcy od dnia 
debiutu instrumentów finansowych Emitenta posiadanych przez siebie w momencie podpisania niniejszej 
umowy akcji Emitenta. Zakaz nie dotyczy akcji nabytych w transakcjach na rynku NewConnect po dniu zawarcia 
umowy. 
 
Nie występują żadne inne ograniczenia umowę w zakresie zbywalności akcji Emitenta. 
 

Ograniczen ia  wynikające ze S tatutu Emitenta  
Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta. 

Ograniczen ia wynikające z  Ustawy o oferc ie  publ icznej  
Obecnie Emitent nie jest Spółka publiczną. Jednak pod wprowadzeniu akcji na rynek NewConnect Spółka stanie 
się spółką publiczną zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej. Ustawa o ofercie publicznej nakłada 
na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie 
głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i obowiązków 
odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.  
W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 
33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 
15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia 
tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej 
ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu powyżej 
opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje także w przypadku zmiany 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. Obowiązek zawiadamiania 
powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co 
najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Do realizacji tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni 
roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej 
zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. 
W myśl art. 69a Ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który 
osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

1. zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

2. pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

Ustawa stwierdza także, że obowiązki określone w art. 69 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. 
Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy 
o ofercie publicznej.  
Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem 
wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej 
obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników 
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. 
Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami 
obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem 
przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, 
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zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. 
o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 891). Do akcji tych stosuje się tryb 
postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi. 
 
Obowiązk i  i  ograniczen ia wynikające z  Rozporządzenia Par lamentu Europejsk iego i  Rady  
(UE)  nr  596/2014 w sprawie nadużyć na rynku  
W momencie, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Emitent będzie podlegać ograniczeniom określonym w 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są 
bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez 
poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność 
stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy 
o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony 
zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania przepisów 
Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów 
wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do:  

1. instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;  

2. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach 
obrotu („MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się 
o dopuszczenie do obrotu na MTF;  

3. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach 
obrotu („OTF”);  

4. instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą 
od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na 
nie wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe. 

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie: 
1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;  

2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub  

3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych;  

4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku. 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:  
1. określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, 

dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub 
większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości 
publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych 
lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;  

2. w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów 
finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami 
dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób 
precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub 
jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich 
do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów 
finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę 
powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.  

Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, 
które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można 
zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, 
aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub 
zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym 
w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych 
okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te 
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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 swoich 
decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma 
miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, 
nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, 
instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania 
lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy 
zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się 
za wykorzystywanie informacji poufnej.  
Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje 
poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba 
znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz: 

1. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty 
finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; 
lub 

2. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła 
zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania 
tę osobę do takiego anulowania lub zmiany. 

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych 
z racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania 
udziałów w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu 
lub obowiązków lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich osób, które weszły w 
posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub 
powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma 
zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu 
decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej.  
Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji 
poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:  

1. ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury 
wewnętrzne skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję 
o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna 
osoba fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu 
informacji poufnych; oraz  

2. nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu 
na osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, 
których dotyczą dane informacje. 

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji 
poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:  

1. jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – 
animatorem rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub 
zbywanie instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób 
uprawniony w normalnym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego 
instrumentu finansowego; lub  

2. jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów 
finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób 
uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub 
obowiązków tej osoby. 
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Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji 
poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia 
lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które 
stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych 
oraz:  

1. zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez 
zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub  

2. transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które 
powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych. 

Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi 
informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała 
informacje poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te 
informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem że w 
momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje 
poufne zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. 
Akapit ten nie ma jednak zastosowania do zwiększania posiadania. 
Sam fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów 
finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania 
informacji poufnych. 
Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych 
określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że 
powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione. 
Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy 
osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem 
przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach 
zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej 
w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Dalsze ujawnienie 
rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza bezprawne 
ujawnianie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub 
nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 
Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:  

1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:  

a. wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument 
finansowy, lub co do ich ceny; lub  

b. utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na 
nienaturalnym lub sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca 
zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, 
zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami 
rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;  

2. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo 
mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem 
fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu; 

3. rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, 
informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na 
instrument finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić 
utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub 
sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba 
rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były 
fałszywe lub wprowadzające w błąd;  

4. przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca 
informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd. 

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:  
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1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej 
pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może 
skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub 
stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;  

2. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które 
skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami 
podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;  

3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich 
dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu 
algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których 
mowa powyżej poprzez: 

a. zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo 
prawdopodobieństwo ich spowodowania;  

b. utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu 
lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie 
zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub  

c. tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd 
sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności 
poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu; 

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

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

1. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta 
lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji; 

2. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii 
publicznej;  

3. emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich 
informacji.  

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest 
zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność 
opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem 
spełnienia powyższych warunków.  
Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, 
emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.  
Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą 
w art. 3 ust. 1 ppkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą 
w art. 3 ust. 1 ppkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich 
własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów 
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pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się 
niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej 
kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. 
Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. 
Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek 
powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.  
Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może 
dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, 
dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych 
z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem 
śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma 
obowiązek podać do wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki 
zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu 
zamkniętego stosując przepisy określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR. 

Obowiązk i  i  odpowiedz ia lność związane z  nabywaniem akcj i  wynika jące z  Ustawy o  
ochronie konkurencj i  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. 
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. 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. 

 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów): 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 
równowartości 10.000.000 euro, 

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny 
lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że 
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, 
lub 

b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów, 

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

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

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. 

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 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w 
jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są 
obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów). 
 
Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na 
rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej 
na rynku. 
Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może 
zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia 
określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez 

zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego 
lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 
 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. 
Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania 
koncentracja nie została dokonana. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym 
rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. 
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. 
 
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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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. 
 
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania 
na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad 
przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną 
kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku 
niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać 
podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w 
podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie 
umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w 
szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

Rozporządzenie  Rady Wspólnot  Europejskich dotyczące  kontro l i  koncentrac j i  
przeds iębiorstw  
W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków 
wynikających także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady 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 Rady 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) przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają 
wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji 
niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji. 
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 
łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 mld euro,  
łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na 
Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.  
Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 
2.500 mln euro,  

2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,  

3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej 
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln euro, oraz 

4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:  
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1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których 
normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone 
na własny rachunek lub na rachunek innych,  

2) 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 sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź 
tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku 
od daty nabycia. 

 

Ograniczen ia wynikające z  Ustawy o Kontro l i  N iektórych Inwestyc j i   
Poniższe obowiązki dotyczą podmiotów, które:  

a) nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego - w przypadku osób fizycznych albo 
b) nie posiadają lub nie posiadały od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby 

na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne; 
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 117 z 
późn. zm.) wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze dokonania transakcji, co do której 
organ ten może wyrazić sprzeciw.  
Zgodnie z brzmieniem art. 12d ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie na 
gruncie tej ustawy są m.in. spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, których przychód ze 
sprzedaży i usług na terytorium RP, których w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych, poprzedzających 
transakcje na akcjach, stanowił równowartość 10 mln euro. 
Zgodnie z art. 12c ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k Ustawy o Kontroli 
Inwestycji, tj. w przepisach dotyczących m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym uczestnictwie, 
rozumie się przez to sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez:  

a) posiadanie akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów,   

b) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%. 

Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu 
podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną przez:  

a) nabycie akcji lub praw z akcji albo objęcie akcji, lub 

b) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten 

podmiot.  

Z kolei zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego 
uczestnictwa rozumie się:  

a) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną przez nabycie akcji lub praw z akcji 

albo objęcie akcji, lub  

b) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie 

stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną w 

odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie akcji lub praw z 

akcji albo objęcie akcji, lub  

c) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części. 

Dodatkowo, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia pośredniego. Stosownie do 
art. 12c ust. 6 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez takie nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo 
nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy:  

a) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie 

dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na 

podstawie porozumień zawartych z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego 

podmiotu,  

b) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie 

dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt 

regulujący jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie 
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rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem 

bez jego nabycia,  

c) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie 

dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego 

podmiotu, w tym w ramach wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o 

Obrocie Instrumentami Finansowymi, 

d) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie 

dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł 

umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych 

uprawnień do udziałów, akcji albo innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych 

praw udziałowych podmiotu objętego ochroną,  

e) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym 

ochroną jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest 

podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu 

objętego ochroną, bądź choćby nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku 

przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie 

uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z 

udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, 

f) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie 

dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego 

lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo 

akcji lub składników majątku podmiotu objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub 

składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zgodnie z art. 12f ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji podmiot zagraniczny, który zamierza nabyć lub osiągnąć 
znaczące uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli 
uprzednie zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, 
zgodnie z art. 12f ust. 2-4 Ustawy o Kontroli Inwestycji.  
Zawiadomienia dokonuje się co do zasady przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do 
nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej 
czynności prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa 
albo nabycia dominacji. Ponadto, w przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo 
nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania innej czynności prawnej, 
zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej 
prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji, natomiast jeśli co 
najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia 
łącznie. Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego 
uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w tym także w przypadku nabycia 
pośredniego lub następczego, jeżeli:  

a) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w 

zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot 

nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organu kontroli, lub  

b) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie 

wyznaczonym przez organ kontroli lub  

c) w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje 

przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego 

Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - przy uwzględnieniu art. 

52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii 

Europejskiej, lub  

d) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego - w 

przypadku osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia 

poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku 

podmiotów innych niż osoby fizyczne, lub  
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e) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny wpływ 

na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej. 

Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane:  
a) bez złożenia zawiadomienia albo  

b) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie,  

jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. 

stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób 

niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie 

objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności 

podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo. 

 

1.2. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o 
wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o 
wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu 
 
Akcje zwykłe na okaziciela serii C w liczbie 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) powstały na mocy uchwały  
nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Stolen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie z dnia 23 maja 2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie mniej niż 0,10 zł i 
nie więcej niż 25.000,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 akcji i nie więcej niż 250.000 akcji na okaziciela serii 
C, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa 
poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 19 listopada 2019 r. 
 
Emisja akcji serii C została skierowana do podmiotów zewnętrznych, niezwiązanych ze Spółką, celem pozyskania 
finansowania na produkcję gry Nemezis: Mysterious Journey III. 
 

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;  
a. data rozpoczęcia: 23.05.2019 r.  
b. data zakończenia: 16.09.2019 r. 

2) daty przydziału instrumentów finansowych: 16.09.2019 r. 
3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; nie więcej niż 250.000 
4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba 

przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na 
które złożono zapisy; nie wystąpiła 

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 
lub sprzedaży; 250.000 

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane); 1,20 zł 
7) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem 

szczegółowych informacji obejmujących: 250.000 akcji serii C o łącznej wartości 300.000,00 zł objętych 
zostało przez 2 osoby fizyczne i 1 osobę prawną za gotówkę poprzez dokonanie przelewu na rachunek 
bankowy Emitenta 

8) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w 
poszczególnych transzach; 2 osoby fizyczne i 1 osobę prawną 

8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w 
rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; Nie przydzielono instrumentów 
podmiotom powiązanym z emitentem. 
9) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 

sprzedaży w poszczególnych transzach; 2 osoby fizyczne i 1 osobę prawną 
10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o 

subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną 
jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za 
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objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez 
subemitenta); Emitent nie zawierał umów o subemisję 

11) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem 
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: 

a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 250,00 zł 
b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00  
c. sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z 

uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł 
d. promocji oferty: 0,00 

12) metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu 
finansowym emitenta 

 
 
Emisja akcji serii D przebiegała w trybie oferty publicznej o wartości do 1.000.000 euro, a jej warunki były 
prezentowane na platformie www.crowdconnect.pl prowadzonej przez Dom Maklerski INC S.A. Emisja została 
przeprowadzona na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 
dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE 
oraz art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z art. 37a. ustawy o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych oferta publiczna papierów wartościowych , w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub 
oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej 
ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub 
oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w 
okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000. Dokument 
informacyjny, sporządzony na podstawie art. 37a ustawy o ofercie publicznej zawiera podstawowe informacje 
o emitencie papierów wartościowych, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach 
wartościowych oraz o warunkach i zasadach oferty, podstawowe informacje o planowanym sposobie 
wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych 
czynnika ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie.  
 
Akcje zwykłe na okaziciela serii D w liczbie 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) powstały na mocy uchwały 
nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym 
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości. Akcje zostały zarejestrowane w 
KRS w dniu 22 czerwca 2020 r. 
 

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;  
a. data rozpoczęcia: 20.04.2020 r.  
b. data zakończenia: 04.05.2020 r. 

2) daty przydziału instrumentów finansowych: 04.05.2020 r. 
3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; nie więcej niż 250.000 akcji  
4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba 

przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na 
które złożono zapisy; nie wystąpiła 

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 
lub sprzedaży; 250.000 akcji 

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane); 5,50 zł 
7) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem 

szczegółowych informacji obejmujących: 250.000 akcji serii D o łącznej wartości 1.375.000,00 zł 
objętych zostało przez 73 osoby fizyczne i 3 osoby prawne za gotówkę poprzez dokonanie przelewu 
na rachunek bankowy Emitenta 

8) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w 
poszczególnych transzach; 73 osoby fizyczne i 3 osoby prawne 

http://www.crowdconnect.pl/
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8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w 
rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;  
36.400 akcji serii D, po cenie 5,50 zł, zostało objętych za gotówkę poprzez dokonanie przelewu na rachunek 
bankowy Emitenta przez Carpathia Capital ASI S.A., podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy 
Emitenta. 
9) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 

sprzedaży w poszczególnych transzach; 73 osoby fizyczne i 3 osoby prawne 
10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o 

subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną 
jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za 
objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez 
subemitenta); Emitent nie zawierał umów o subemisję 

11) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem 
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: 

a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 105.025,00 zł 
b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00  
c. sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z 

uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł 
d. promocji oferty: 0,00 

12) metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu 
finansowym emitenta 

 
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. 
 
 
Informacje o transakcjach sprzedaży akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie dokonanych w ostatnich 12 
miesiącach przez akcjonariuszy 
 
 
W dniu 17 grudnia 2019 r. Roland Pantoła dokonał sprzedaży 20.000 akcji Emitenta po cenie 0,10 zł za sztukę, 
tj. za łączną cenę 2000 zł, na rzecz osoby fizycznej będącej na dzień zawarcia transakcji pracownikiem Spółki. 
 
W dniu 17 grudnia 2019 r. Roland Pantoła dokonał sprzedaży 7.000 akcji Emitenta po cenie 0,10 zł za sztukę, tj. 
za łączną cenę 2000 zł, na rzecz Piotra Karbowskiego, ówczesnego Prezesa Zarządu Emitenta i obecnie Członka 
Rady Nadzorczej Spółki. 
 
W dniu 17 grudnia 2019 r. Jolanta Pantoła dokonała sprzedaży 8.000 akcji Emitenta po cenie 0,10 zł za sztukę, 
tj. za łączną cenę 2000 zł, na rzecz Piotra Karbowskiego, ówczesnego Prezesa Zarządu Emitenta i obecnie 
Członka Rady Nadzorczej Spółki. 
 
W dniu 18 stycznia 2020 r. osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 4.000 akcji Emitenta 
po cenie 2,50 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 10.000 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 18 stycznia 2020 r. osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 4.000 akcji Emitenta 
po cenie 2,50 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 10.000 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 18 stycznia 2020 r. osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 8.000 akcji Emitenta 
po cenie 2,50 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 20.000 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 18 stycznia 2020 r. osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 8.000 akcji Emitenta 
po cenie 2,50 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 20.000 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
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W dniu 21 stycznia 2020 r. osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 20.000 akcji Emitenta 
po cenie 2,50 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 50.000 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 3 lutego 2020 r. Roland Pantoła dokonał sprzedaży 8.000 akcji Emitenta po cenie 0,10 zł za sztukę, tj. za 
łączną cenę 800 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 3 lutego 2020 r. Jolanta Pantoła dokonała sprzedaży 13.000 akcji Emitenta po cenie 0,10 zł za sztukę, tj. 
za łączną cenę 1.300 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 10 lutego 2020 r. Roland Pantoła dokonał sprzedaży 17.500 akcji Emitenta po cenie 0,10 zł za sztukę, tj. 
za łączną cenę 1.750 zł, na rzecz Aleksandry Cwaliny, Prezes Zarządu Emitenta. Transakcja była wynikiem 
realizacji postanowień między stronami umowy w zakresie objęcia przez Aleksandrę Cwalinę funkcji Prezesa 
Zarządu Emitenta. 
 
W dniu 9 maja 2020 r. osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 12.000 akcji Emitenta po 
cenie 6,00 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 72.000 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 19 maja 2020 r. osoba prawna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 7.200 akcji Emitenta po 
cenie 5,50 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 39.600 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 19 maja 2020 r. osoba prawna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 1.800 akcji Emitenta po 
cenie 5,50 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 9.900 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 19 maja 2020 r. osoba prawna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 11.000 akcji Emitenta 
po cenie 5,50 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 60.500 zł, na rzecz osoby prawnej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 19 maja 2020 r. osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 20.000 akcji Emitenta 
po cenie 5,50 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 110.000 zł, na rzecz osoby prawnej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 10 czerwca 2020 r. osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 1.000 akcji Emitenta 
po cenie 6,50 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 6.500 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 10 czerwca 2020 r. osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 500 akcji Emitenta 
po cenie 6,50 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 3.250 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 10 czerwca 2020 r. osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 2.100 akcji Emitenta 
po cenie 8,00 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 16.800 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 12 czerwca 2020 r. osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 2.000 akcji Emitenta 
po cenie 8,00 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 16.000 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 12 czerwca 2020 r. osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 3.400 akcji Emitenta 
po cenie 8,00 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 27.200 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 12 czerwca 2020 r. osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 2.000 akcji Emitenta 
po cenie 9,00 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 18.000 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 27 czerwca 2020 r. osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 7.979 akcji Emitenta 
po cenie 8,25 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 65.826,75 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 27 czerwca 2020 r. osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 1.111 akcji Emitenta 
po cenie 8,25 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 9165,75 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 1 lipca 2020 r. osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 14.000 akcji Emitenta po 
cenie 6,50 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 91.000 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
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W dniu 1 lipca 2020 r. Piotr Karbowski, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, dokonał sprzedaży 7.500 akcji 
Emitenta po cenie 5,50 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 41.250 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z 
Emitentem. 
 
W dniu 24 sierpnia 2020 r. Roland Pantoła dokonał sprzedaży 21.000 akcji Emitenta po cenie 0,10 zł za sztukę, 
tj. za łączną cenę 2.100 zł, na rzecz Aleksandry Cwaliny, Prezes Zarządu Emitenta. Transakcja była wynikiem 
realizacji postanowień między stronami umowy w zakresie objęcia przez Aleksandrę Cwalinę funkcji Prezesa 
Zarządu Emitenta. 
 
W dniu 24 sierpnia 2020 r. Joanna Pantoła dokonała sprzedaży 14.000 akcji Emitenta po cenie 0,10 zł za sztukę, 
tj. za łączną cenę 1.400 zł, na rzecz Aleksandry Cwaliny, Prezes Zarządu Emitenta. Transakcja była wynikiem 
realizacji postanowień między stronami umowy w zakresie objęcia przez Aleksandrę Cwalinę funkcji Prezesa 
Zarządu Emitenta. 
 
W dniu 8 września 2020 r. Carpathia Capital S.A., podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy Emitenta, 
dokonała sprzedaży 1.818 akcji Emitenta po cenie 5,50 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 9.999 zł, na rzecz Domu 
Maklerskiego BDM S.A., pełniącego funkcję animatora akcji Emitenta. 
 
W dniu 21 września 2020 r. osoba prawna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 9.090 akcji Emitenta 
po cenie 6,00 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 54.540 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniach 23 września 2020 r. – 13 października 2020 r. obecni akcjonariusze spółki, tj. PlayWay S.A., osoba 
prawna niepowiązana z Emitentem (Challenge Twenty Sp. z o.o.) oraz osoba fizyczna niepowiązana z 
Emitentem  dokonali sprzedaży akcji na rzecz 14 osób fizycznych oraz 2 osób prawnych niepowiązanych z 
Emitentem. Oferta sprzedaży akcji przeprowadzona została przez Dom Maklerski INC S.A. Transakcje sprzedaży 
objęły łącznie 129.600 akcji po cenie 17,00 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 2.203.200,00 zł. Wszystkie transakcje 
zostały opłacone przelewem na rachunek bankowy sprzedających. 
 
W dniu 2 listopada 2020 r. osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 3.000 akcji Emitenta 
po cenie 17,00 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 51.000 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 2 listopada 2020 r. osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 1.000 akcji Emitenta 
po cenie 17,00 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 17.000 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 20 listopada 2020 r. Challange Twenty Sp. z o.o. dokonała sprzedaży 25.000 akcji Emitenta po cenie 
10,00 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 250.000 zł, na rzecz Challange Twenty Two, Sp. z o.o. 
 
W dniu 20 listopada 2020 r. Challange Twenty Sp. z o.o. dokonała sprzedaży 32.000 akcji Emitenta po cenie 
10,00 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 320.000 zł na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 20 listopada 2020 r. osoba fizyczna niepowiązana z Emitentem dokonała sprzedaży 30.000 akcji 
Emitenta po cenie 10,00 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 300.000 zł, na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z 
Emitentem. 
 
W dniu 23 listopada 2020 r. Aleksandra Cwalina, pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, dokonała 
sprzedaży 17.000 akcji Emitenta po cenie 9,50 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 161.500 zł, na rzecz osoby fizycznej 
niepowiązanej z Emitentem. 
 
W dniu 23 listopada 2020 r. Argon Sp. z o.o., podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Panem 
Jakubem Linke, dokonał sprzedaży 25.000 akcji Emitent po cenie 9,50 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 237.500 zł, 
na rzecz osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem. 
 
Poniżej zaprezentowano podsumowanie wyżej opisanych transakcji w podziale na cenę wolumen oraz wartość. 
 

Cena (zł) Wolumen (szt.) Wartość (zł) 

0,10 108500 10 850 
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2,50 44000 110 000 

5,50 49318 271 249 

6,00 21090 126 540 

6,50 15500 100 750 

8,00 7500 60 000 

8,25 9090 74 993 

9,00 2000 18 000 

9,50 42000 399 000 

10,00 87000 870 000 

17,00 133600 2 271 200 

Źródło: Emitent 
 
 

2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub 
osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy 
podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści 

 
Akcje zwykłe na okaziciela serii A w liczbie 1.000.000 (jeden milion)  powstały na mocy Aktu Zawiązania Spółki 
Akcyjnej pod firmą Stolen Labs Spółka Akcyjna z dnia 21 listopada 2018 roku. Akt notarialny Rep. A nr 
4127/2018 sporządziła Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię Notarialną w 
Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18. Zawiązanie Spółki zostało zarejestrowane w KRS w dniu 25 
kwietnia 2019 r. 
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Akcje zwykłe na okaziciela serii B w liczbie 500.000 (pięćset tysięcy) powstały na mocy uchwały nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Stolen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 50.000,00 zł poprzez emisję 
500.000 akcji na okaziciela serii B, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Akt notarialny Rep A. nr 
2021/2019 sporządziła Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie. w Akcje zostały zarejestrowane w KRS 
w dniu 7 sierpnia 2019 r. 
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W dniu 23 maja 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Stolen Labs Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na mocy wskazanej uchwały 
zmianie uległa nazwa firmy spółki na Detalion Games S.A. Zmiana nazwy firmy zarejestrowana została w KRS w 
dniu 7 sierpnia 2019 r. 

 
 
 
 
 
W dniu 23 maja 2019 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B. 
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Akcje zwykłe na okaziciela serii C w liczbie 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) powstały na mocy uchwały  
nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Stolen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie z dnia 23 maja 2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie mniej niż 0,10 zł i 
nie więcej niż 25.000,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 akcji i nie więcej niż 250.000 akcji na okaziciela serii 
C, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa 
poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Akt notarialny Rep. A. nr 2025/2019 sporządziła Jadwiga 
Zacharzewska, notariusz w Warszawie. Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 19 listopada 2019 r. 
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W dniu 23 maja 2019 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C. 
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W dniu 21 października 2019 r. przed notariusz Martą Pilecką-Błaszczak Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o 
wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu kapitału zakładowego (Rep. A nr 
4122/2019) w wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii C. 
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Akcje zwykłe na okaziciela serii D w liczbie 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) powstały na mocy uchwały 
nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym 
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości (Rep A. 468/2020). Akcje zostały 
zarejestrowane w KRS w dniu 22 czerwca 2020 r. 
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W dniu 6 lutego 2020 r. NWZA Emitenta podjęło uchwałę nr 5 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu 
Spółki uwzględniającego podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. 
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(...) 
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W dniu 8 kwietnia 2020 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii D. 
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W dniu 6 maja 2020 r. przed notariusz Klaudią Mazek Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o wysokości objętego 
kapitału zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu kapitału zakładowego (Rep. A nr 1291/2020) w 
wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii D. 
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W dniu 30 lipca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod 

nazwą NewConnect akcji serii A, serii B oraz serii C.  
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2.1. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady 
niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia 
 
Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C oraz akcje serii D zostały objęte za gotówkę poprzez wpłatę na rachunek 
bankowy Emitenta. 
 
1.000.000 akcji serii A objęte zostało po cenie 0,10 zł, w wyniku czego Emitent pozyskał 100.000 zł. 
 
500.000 akcji serii B objętych zostało po cenie 0,10 zł, w wyniku czego Emitent pozyskał 50.000 zł. Emisja akcji 
serii B skierowana została między innymi do Pana Rolanda Pantoły, Pani Joanny Pantoły oraz osób kluczowych 
dla rozwoju Emitenta. 
 
250.000 akcji serii C objętych zostało po cenie 1,20 zł, w wyniku czego Emitent pozyskał 300.000 zł. Emisja 
skierowana została do podmiotów zewnętrznych, niepowiązanych z Emitentem. 



                                                                                                          Dokument Informacyjny Detalion Games S.A. 

 Strona | 61  
 

 
250.000 akcji serii D objętych zostało po cenie 5,50 zł, w wyniku czego Emitent pozyskał 1.375.000 zł. Emisja 
skierowana została do podmiotów zewnętrznych, niepowiązanych z Emitentem. 
 

3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 
 
Akcje serii A, serii B, serii C oraz serii D są tożsame w prawie do dywidendy z pozostałymi akcjami w Spółce. 
 
Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony był do podziału za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.  
 
Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony był do podziału za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.  
 
Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony był do podziału za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.  
 
Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony był do podziału za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.  
W wypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich. 
 
Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Walne Zgromadzenie. 
 
ZWZ Emitenta podjęło w dniu 8 kwietnia 2020 r. uchwałę nr 3 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 
2019 w wysokości netto 29.014,23 zł z zysków lat następnych. 
 

4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 
 
Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą: 

- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Statut Spółki nie 
przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu 
głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w 
drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.  

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) (art. 433 Kodeksu spółek 
handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 
akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 
posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę 
papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. 
Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie 
może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. 
Podjęcie uchwały wymaga: 

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych 
głosów, 

- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej 
wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz 

- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji, bądź sposób jej 
ustalenia.  

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek 
handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku 
Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został 
przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty 
akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego 
akcjonariusza w dniu dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego 
zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest 
wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej 
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ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na 
dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 
Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia 
dywidendy. 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. 

Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej. 

4.1. 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.  
Emitent wskazuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (Ustawa 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi), rozszerzająca uprawnienia akcjonariuszy, w szczególności zmieniająca zasady udziału w Walnych 
Zgromadzeniach. 
Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:  

− prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu 
spółek handlowych), prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i 
sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego 
rewidenta (art. 395 Kodeksu spółek handlowych),  

− 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. 

− prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH). Akcjonariusz lub 
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie 
powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym 
terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym 
terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 
akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. 

− 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. 
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− 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). 

− prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 4061 Kodeksu spółek handlowych). Z przepisów KSH 
wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie 
internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 
przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI. Ogłoszenie 
powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo uczestniczenia w 
Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 
szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla 
uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw 
tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo 
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu 
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają 
prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną 
złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą 
odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na 
dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na 
terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu 
wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed 
upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze 
zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o 
zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 
wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych 
z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Spółka ustala na 
podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt 
papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot 
prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów 
przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty 
uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia 
wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są 
wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot 
prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym mowa 
powyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą 
Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem 
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Statut 
może dopuszczać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej.  

− 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, 

− 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), 

− prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego 
Zgromadzenia (art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych); żądanie takie należy złożyć do Zarządu 
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Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez 
Walnym Zgromadzeniem, 

− 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, 

− 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, 

− prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art. 385 
§ 3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą 
kapitału zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część 
akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez 
liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady 
Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty w 
Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z 
zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy 
akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej 
wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru 
Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny 
sposób powoływania Rady Nadzorczej nie mają zastosowania w odniesieniu do takiego wybory Rady 
Nadzorczej,  

− prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),  

− 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,  

− 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 
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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,  

− prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji 
dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia 
informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić 
udzielenia informacji, gdy:  

− mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązana, albo Spółce lub spółdzielni 
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 
przedsiębiorstwa, lub  

− mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 
administracyjnej,  

Ponadto zgodnie z art. 428 § 3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki 
żądanej przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia 
Walnego Zgromadzenia. Przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH dotyczących odmowy 
udzielenia informacji, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Emitenta poza Walnym 
Zgromadzeniem. Informacje podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i 
osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach 
przekładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że materiały mogą nie obejmować 
informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia, 

− prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o 
których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) 
lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza 
Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu 
spółek handlowych), wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia 
Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji. 
Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia 
informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem, 

− prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),  

− prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 
Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych). 

Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także 
prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będąca również akcjonariuszem 
Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności, w rozumieniu art. 4 § 1 
pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także 
akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, 
może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie 
posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi 
osobami. 

4.2. 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. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli 
uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu 
określonym przez radę nadzorczą. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień 
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dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień 
przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 
Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia 
dywidendy. Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach 
KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o 
pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć 
się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem 
obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w 
terminie do końca czerwca. 
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących. 
Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w 
szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym 
samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. 
Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących 
kwestię odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i 
regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru 
dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. 
Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie 
ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu dywidendy” zgodnie z 
określeniem zawartym w przepisach Kodeksu spółek handlowych) oraz o terminie wypłaty dywidendy 
(§106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy 
uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 106 pkt. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień 
wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego 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 
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przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu 
nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. 

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu spółek handlowych): 
w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433§1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom 
Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych 
przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów 
wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w 
interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może 
pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. 
Podjęcie uchwały wymaga: 

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych 
głosów, 

- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej 
wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz 

- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej 
ustalenia.  

- prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463§1 KSH, o ile inaczej nie 
uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, likwidatorami 
spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość 
wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki o uzupełnienie liczby 
likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH), 

- prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu spółek 
handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące 
Spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na Spółce i upłynnić majątek Spółki, 
o czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 
wierzycieli Spółki może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku Spółki pozostałego po takim 
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 
spółki, stosowanie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do 
dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy Spółki. Wielkość wpłat na 
kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość 
posiadanych przez niego akcji. 

- prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, 
na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych 
w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych 
akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).  

 
Ustawa o oferc ie  publ icznej  i  Ustawa o obroc ie   
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 takich przypadkach akcjonariuszom 
posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje roszczenie o wydanie dokumentu akcji. 
Zyskują oni natomiast (zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu spółek handlowych) uprawnienie do uzyskania imiennego 
świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. 
Natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które 
nie zostały zdematerializowane.  
Należy dodać, że do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 
4063 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przepis art. 10 ust. 2 Ustawy o obrocie 
stosuje się odpowiednio. 
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 

http://n45.lex.pl/WKPLOnline/content.rpc?wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2009-08-24&loc=4&nro=17220859#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.109300:part=a406(3)%C2%A72&full=1
http://n45.lex.pl/WKPLOnline/content.rpc?wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2009-08-24&loc=4&nro=17220859#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.109300:part=a406(3)%C2%A72&full=1
http://n45.lex.pl/WKPLOnline/content.rpc?wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2009-08-24&loc=4&nro=17220859#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.109300:part=a406(3)%C2%A72&full=1
http://n45.lex.pl/WKPLOnline/content.rpc?wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2009-08-24&loc=4&nro=17220859#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.109300:part=a406(3)%C2%A72&full=1
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rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako 
rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały. 

  
5. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

 
Zamiarem Zarządu Emitenta jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2020. Ostateczną 
decyzję o podziale zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
 
Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 
Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 
obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe 
za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały 
albo w okresie kolejnych trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. 
 

6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 
instrumentami finansowymi objętymi dokumentem, 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 udz iałów w zyskach Emitenta  od osób  
prawnych  
Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat 
należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w 
dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku 
przekazywane są przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano 
podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 
Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego 
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym 
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym 
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt 1. Po 31 grudnia 2008 r. wystarczający do zastosowania zwolnienia będzie 
udział 10%, 

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych jest: 

a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo 
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. 

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 



                                                                                                          Dokument Informacyjny Detalion Games S.A. 

 Strona | 69  
 

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 udz iałów w zyskach Emitenta  od osób  
f izycznych  
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. 
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 f izyczne  
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: 
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- 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 ust. 3 Ustawy o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 
mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 
1f pkt. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, 

- różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość 
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na 
podstawie art. 22 ust. 1e, 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. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych 
instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających 
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 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 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 
183, poz. 1538, z późn. zm.2).  

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. 
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IV. Dane o Emitencie i jego działalności  
1. Podstawowe dane o Emitencie 

Dane teleadresowe 
 
 

 

Nazwa (firma): Detalion Games Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 76/ Paw.6 

Numer KRS:  0000783804 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 383194355 

NIP:  521-38-64-750 

Poczta e-mail:  contact@detaliongames.com 

Strona www: detaliongames.com 

 

Wskazanie czasu trwania Emitenta 
 
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 

Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 
 
Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek 
Handlowych.  
 
Emitent powstał w wyniku zawiązania spółki pod firmą Stolen Labs Spółka Akcyjna w dniu 21.11.2018 r. Akt 
notarialny sporządziła w Warszawie notariusz Jadwiga Zacharzewska, repertorium A 4127/2018. Spółka została 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego w dniu 25.04.2019 roku. Zmiana nazwy spółki na Detalion Games S.A. została 
zarejestrowana w KRS w dniu 07.08.2019 roku. 

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z podaniem daty 
dokonania tego wpisu, a w przypadku, gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało 
uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał 
 
Emitent został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 kwietnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla 
M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000783804. 
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Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a 
w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze 
wskazaniem organu, który je wydał. 
 
Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga zezwolenia, licencji lub zgody.  
 

2. Krótki opis historii Emitenta 
 
Emitent rozpoczął działalność operacyjną w kwietniu 2019 r. wraz z zawarciem umowy na stworzenie gry 
„Nemezis: Mysterious Journey III” z Rolandem Pantołą (przy czym prototypowanie gry zaczęto we wrześniu 
2018 r.). Będzie to pierwsza pełna produkcja wydana przez Emitenta, a jej planowany debiut przewidziany jest 
na 1 kwartał 2021 r. Równolegle Emitent prowadzi aktywne poszukiwania innych gier do produkcji, co 
odzwierciedla zawieranie umów w zakresie tworzenia preprodukcji lub kierowanie tytułów do preprodukcji 
przez zespół Emitenta. 
Dla sukcesu rynkowego produkcji Spółki istotne znaczenie ma historia i doświadczenie głównego producenta 
gier – Rolanda Pantoły. Historia działalności zespołu deweloperskiego współpracującego z Emitentem sięga 
1991 roku, kiedy to Roland Pantoła podjął współpracę z firmą Laboratorium Komputerowe Avalon, dla której 
tworzył gry aż do 2001 roku. W 2002 roku powstała firma Detalion S.C., którą założyło 6 osób, w tym Roland 
Pantoła – osoba ściśle związana z bieżącą działalnością Emitenta i drugi z jej największych akcjonariuszy 
(posiadający 7,58% akcji oraz głosów na WZA). Detalion S.C. funkcjonowała przez cztery lata, po czym w 2006 
roku została rozwiązana, a jej założyciele zakończyli współpracę. W tym samym roku Roland Pantoła założył 
jednoosobową działalność gospodarczą funkcjonującą pod nazwą: Detalion Games Roland Pantoła. Deta lion 
Games Roland Pantoła współpracowała na zasadzie podwykonawstwa z wieloma znanymi producentami gier, 
m. in. z CI Games, Electronic Arts oraz People Can Fly.  W 2018 roku powstała spółka Stolen Labs S.A., która po 
zawiązaniu współpracy z Rolandem Pantoła i jego włączeniu w strukturę właścicielską zmieniła nazwę na 
Detalion Games S.A (zmiana nazwy została zarejestrowana w dniu 07.08.2019 roku). 
Detalion Games S.A. została zawiązana jako nowy podmiot gospodarczy – celem kontynuowania działań 
zespołu prowadzonych w ramach podmiotów Detalion S.C. oraz Detalion Games Roland Pantoła. 
Działalność Emitenta opiera się na doświadczeniu i know-how osoby, która funkcjonowała od 1991 roku w 
ramach spółki cywilnej Detalion. Roland Pantoła jest jednym z prekursorów gamingu w Polsce i odpowiadał za 
stworzenie takich tytułów jak „Schizm 1” i „Schizm 2”, gier z gatunku przygodowo-logicznych, podobnie jak 
aktualnie tworzona gra przez Emitenta „Nemezis: Mysterious Journey III”. 
 
Najważniejsze wydarzenia z historii Emitenta: 
 

Data Wydarzenie 

Listopad 2018 Założenie Spółki Stolen Labs S.A. 

Kwiecień 2019 
Zawarcie umowy z Rolandem Pantołą na stworzenie gry Nemezis: Mysterious 
Journey III 

Czerwiec 2019 
Zakończenie pierwszego z sześciu kamieni milowych dla gry Nemezis: Mysterious 
Journey III 

Sierpień 2019 Zmiana nazwy Spółki na Detalion Games S.A.  

Październik 2019 
Zawarcie umowy obejmującej wizualizację gry komputerowej oraz przeniesienie 
majątkowych praw autorskich w zakresie stworzenia gry z gatunku symulatora 
dyrektora szkoły publicznej 

Listopad 2019 
Zakończenie drugiego z sześciu kamieni milowych dla gry Nemezis: Mysterious 
Journey III 

Luty 2020 
Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii 
D 
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Zawarcie umowy obejmującej wizualizację gry komputerowej oraz przeniesienie 
majątkowych praw autorskich w zakresie stworzenia gry z gatunku symulatora 
wolontariusza w krajach afrykańskich 

Marzec 2020 
Zakończenie trzeciego z sześciu kamieni milowych dla gry Nemezis: Mysterious 
Journey III 

Kwiecień 2020 

Zawarcie umowy obejmującej wizualizację gry komputerowej oraz przeniesienie 
majątkowych praw autorskich w zakresie stworzenia gry z gatunku symulatora 
odzyskiwania kradzionych samochodów 
 
Zawarcie umowy z CreativeForge Games S.A. w zakresie przeniesienia na Spółkę 
własności modułów wraz z prezentacją gry w postaci trailera oraz dostępem do konta 
Steam gry „Chernobyl 1986”, a także przeniesienia autorskich praw majątkowych. 

Maj 2020 

Zakończenie subskrypcji otwartej akcji serii D i pozyskanie 1,375 mln zł 
 
Zakończenie czwartego z sześciu kamieni milowych dla gry Nemezis: Mysterious 
Journey III 

Czerwiec 2020 
Zawarcie umowy sprzedaży z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do gry 
„Plastic Rebellion” z Movie Games S.A. 

Wrzesień 2020 Premiera gry „Plastic Rebellion” na PC 

Źródło: Emitent 
 
 

3. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

3.1. Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta 
 
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne 
składają się: 

a) kapitał zakładowy, 
b) kapitał zapasowy, 
c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. 
 

Kapitał  zakładowy   
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 200.000 zł 
(dwieście tysięcy) i dzieli się na 2.000.000 (dwa miliony) akcji, w tym: 

• 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 
akcja, 

• 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

• 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

• 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 
Kapitał został w pełni opłacony. 
 
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 31.12.2019 r. wielkość 
kapitału zapasowego Emitenta wynosiła 275.000,00 PLN.  
 
Inne kap ita ły  
Na dzień 31.12.2019 r. Emitent posiadał 0,00 PLN kapitałów (funduszy) rezerwowych. 
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Zasady tworzen ia kapitałów  
Zgodnie ze Statutem Spółki oraz 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. 
 

3.2. Oświadczenie emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do 
pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia 
dokumentu informacyjnego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza 
zapewnić dodatkowe aktywa obrotowe 

 
Emitent oświadcza, że jego zdaniem poziom aktywów obrotowych wystarcza na pokrycie jego bieżących 
potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu. Emitent w maju 2020 r. z 
emisji akcji serii D pozyskał 1,375 mln zł. Emitent wskazuje, że saldo środków pieniężnych na koniec września 
2020 r. wynosiło 0,93 mln zł, przy planowanych wydatkach w IV kw. 2020 r. i I kw. 2021 r. w kwocie 0,678 mln 
zł. Emitent planuje finansować przyszłą działalność z przychodów ze sprzedaży gier, w tym przychodami z 
planowanej premiery gry Nemezis: Mysterious Journey III, która planowo ma mieć miejsce w 1 kwartale 2021 
r. oraz przychodami ze sprzedaży gry Plastic Rebellion.  
 

3.3. Informacje o akcjach emitenta nieobjętych wnioskiem o wprowadzenie, wskazujące co 
najmniej organ podejmujący decyzję w przedmiocie emisji akcji każdej serii, datę podjęcia tej 
decyzji, cenę emisyjną akcji wraz ze wskazaniem czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady 
pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich 
pokrycia 

 
Nie dotyczy, wszystkie akcje Emitenta są objęte wnioskiem o wprowadzenie. 

3.4. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
 
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.  
 

3.5. 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 emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa. 

3.6. 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 terminie ważności dokumentu może być jeszcze 
podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

 
Statut nie przewiduje upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału 
docelowego.  
 

4. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty 
finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 
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Papiery wartościowe Emitenta lub związane z nimi kwity depozytowe nie są notowane na żadnym rynku 
instrumentów finansowych 
 

5. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ 
na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek 
niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla 
działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, 
osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub 
znaczącymi akcjonariuszami emitenta - z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej: 
nazwa (firmy) oraz formy prawnej, siedziby i adresu, przedmiotu działalności, - udziału 
emitenta, osób wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub 
znaczących akcjonariuszy emitenta, w kapitale zakładowym lub wniesionym wkładzie, jak 
również informacji o przysługujących im udziałach w ogólnej liczbie głosów lub prawach głosu 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent nie tworzy żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu 
obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości ani nie posiada żadnych udziałów w jakichkolwiek 
jednostkach zależnych.  
 
Emitent, jako jednostka stowarzyszona, wchodzi w skład grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest 
spółka PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie. PlayWay S.A. jest w posiadaniu 655.400 akcji Spółki 
reprezentujących 32,77% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na WZA Spółki.  

Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:  
 

a) pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 
emitenta,  

 
Aleksandra Cwalina, pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu, jest w posiadaniu 35.500 akcji, stanowiących 1,78% 
wszystkich akcji oraz uprawniających do 1,78% głosów na WZA Emitenta.  
 
Piotr Karbowski, pełniący obowiązki Członka Rady Nadzorczej, jest w posiadaniu 7.500 akcji, stanowiących 
0,38% wszystkich akcji oraz uprawniających do 0,38% głosów na WZA Emitenta.  
 
W dniu 21 kwietnia 2020 r. Emitent zawarł umowę z CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Bluszczańska 76/6, 00-712 Warszawa w zakresie przeniesienia na Spółkę własności modułów wraz z prezentacją 
gry w postaci trailera oraz dostępem do konta Steam gry „Chernobyl 1986”, a także przeniesienia autorskich 
praw majątkowych. Prezesem Zarządu CreativeForge Games S.A. jest Pan Piotr Karbowski, Członek Rady 
Nadzorczej Emitenta, posiadający 7.500 akcji, stanowiących 0,38% wszystkich akcji oraz uprawniających do 
0,38% głosów na WZA Emitenta. CreativeForge Games S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji gier 
komputerowych. 
 

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

 
Krzysztof Kostowski, pełniący obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest w posiadaniu 2.700.000 akcji 
stanowiących 40,91% udział w kapitale i głosach na WZA spółki PlayWay S.A. będącej głównym udziałowcem 
Emitenta. PlayWay S.A. jest w posiadaniu 655.400 akcji Spółki reprezentujących 32,77% kapitału zakładowego 
Emitenta oraz głosów na WZA Spółki.  
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Jakub Linke, pełniący obowiązki Członka Rady Nadzorczej, jest w posiadaniu 7,1% udziału w kapitale i głosach 
na Zgromadzeniu Wspólników w spółce Argon Sp. z o.o. będącej znaczącym akcjonariuszem Emitenta 
posiadającym 79.000 akcji Spółki reprezentujących 3,95% udział w kapitale i głosach na WZA Emitenta.  
 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Roland Pantoła posiada 151.500 akcji Spółki, stanowiących 
7,58% kapitału zakładowego i uprawniających do 7,58% głosów na WZA. Emitent wskazuje, że w dniu 26 
kwietnia 2019 r. zawarł umowę z jednoosobową działalnością Detalion Games Roland Pantoła w zakresie 
produkcji na rzecz Emitenta gry „Nemezis: Mysterious Journey III” oraz przeniesienia wszystkich praw 
autorskich i praw pokrewnych do wspomnianej gry na rzecz Spółki. W ramach zawartej umowy Roland Pantoła 
oświadczył, że w trakcie tworzenia gry „Nemezis: Mysterious Journey III” nie naruszy praw osób trzecich i że 
jego prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do tworzenia gry „Nemezis: Mysterious Journey III” nie są i nie 
będą niczym ograniczone. W ocenie Emitenta zawarta umowa w sposób kompleksowy zabezpiecza Spółkę 
poprzez przeniesienie pełnego zakresu autorskich praw majątkowych do gry bez ograniczeń terytorialnych i 
czasowych. W ramach wskazanej umowy Roland Pantoła pobiera wynagrodzenie za stworzenie gry „Nemezis: 
Mysterious Journey III”. Ponadto Joanna Pantoła, będąca córką Rolanda Pantoły, jest w posiadaniu 101.000 
akcji Spółki reprezentujących 5,05% udziału w kapitale i głosach na WZA Emitenta.Roland Pantoła oraz Joanna 
Pantoła pozostają w domniemanym porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 4 ustawy o ofercie 
publicznej, posiadając łącznie 252.500 akcji Spółki reprezentujących 12,63% kapitału zakładowego oraz głosów 
na WZA Emitenta. 
 
Emitent, jako jednostka stowarzyszona, wchodzi w skład grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest 
spółka PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bluszczańska 76/6, 00-712 Warszawa. PlayWay S.A. jest w 
posiadaniu 655.400 akcji Spółki reprezentujących 32,77% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na WZA 
Spółki. W dniach 14.10.2019 r., 24.02.2020 r. oraz 06.04.2020 r. Emitent zawarł z PlayWay S.A. trzy umowy o 
dzieło i przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmujących wizualizację pomysłu gier komputerowych. 
Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych, a wynagrodzenie nie odbiegało od przeciętnego w branży 
za przyjęty zakres prac. PlayWay S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji gier komputerowych. 
 

c) pomiędzy emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta 
oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w 
skład jego organów zarządzających i nadzorczych);  

 
Podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy, tj. Carpathia Capital ASI S.A., jest w posiadaniu 34.582 sztuk 
akcji serii D Emitenta reprezentujących 1,73% kapitału zakładowego oraz 1,73% głosów na WZA Spółki. 

Nie występują żadne inne powiązania pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą lub jego spółkami 
zależnymi. 

6. 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 

 

6.1. Profil Spółki 
Detalion Games S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji gier AA (średnio budżetowych) z 12-18 
miesięcznym cyklem tworzenia. Emitent tworzy gry z gatunku przygodowo-logicznych oraz symulatorów. 
Produkcje Emitenta są i będą dostępne w modelu premium, co oznacza, że Emitent tworzyć będzie gry płatne 
„z góry”, które raz zakupione umożliwią dostęp do całości treści. W modelu sprzedaż nie występują dodatkowe 
mikropłatności, które gracz musi ponieść w celu poprawy jakości rozgrywki (np. poprzez dodanie planszy 
rozgrywki czy odblokowania nowego poziomu), możliwe będzie dokupienie DLC (dodatkowej zawartości 
rozszerzającej grę).  



                                                                                                          Dokument Informacyjny Detalion Games S.A. 

Strona | 77  
 
 
 
 
 

Emitent skupia obecnie swoje działania na grze przygodowo-logicznej „Nemezis: Mysterious Journey III”, której 
produkcja ma posłużyć za katalizator do rozwoju studia. Równolegle Emitent prowadzi działania w zakresie 
preprodukcji gier z gatunku symulatorów, celem zidentyfikowania tytułu, który miałby zostać skierowany do 
produkcji w 2020 r. oraz kolejnych w roku 2021. Zamiarem Emitent jest bowiem budowa modelu biznesowego 
o zdywersyfikowanej strukturze przychodów na skutek premier co najmniej 2 tytułów rocznie.  
Ponadto Emitent wskazuje, że w czerwcu 2020 r. nabył od Movie Games S.A. autorskie prawa majątkowe do 
gry „Plastic Rebellion”, gry tower defense z elementami FPS. Emitent traktuje wskazaną transakcję jako 
możliwość udowodnienia posiadania zdolności do realizacji procesu wydawniczego przez Spółkę („proof of 
concept”). Gra ukazała się na platformę PC we wrześniu 2020 r., w ciągu 12 miesięcy od premiery na PC Emitent 
zakłada premierę również na Nintendo Switch. 
Spółka została założona w 2018 r., jednak działalność operacyjną rozpoczęła w kwietniu 2019 r. wraz z 
zawarciem umowy z Detalion Games Roland Pantoła na stworzenie gry „Nemezis: Mysterious Journey III” oraz 
wejściem do akcjonariatu spółki przez Rolanda Pantołę i osoby z jego zespołu deweloperskiego (przy czym 
prototypowanie gry zaczęto we wrześniu 2018 r.). Nawiązanie współpracy z Rolandem Pantołą było także 
katalizatorem do zmiany nazwy spółki na Detalion Games S.A., której rejestracja nastąpiła w sierpniu 2019 r. 
 
Działalność Emitenta koncentruje się aktualnie na trzech obszarach: 

a) ukończenie gry przygodowo-logicznej „Nemezis: Mysterious Journey III” (zakładany termin premiery 1 
kwartał 2021 r.), 

b) kontynuowanie sprzedaży na PC i przygotowanie wersji na Nintendo Switch gry tower defence z 
elementami FPS „Plastic Rebellion”, 

c) tworzenie preprodukcji gier z gatunku symulatorów, celem zweryfikowania ich potencjału 
sprzedażowego i skierowaniu jednego tytułu do produkcji w 2020 r. oraz kolejnych w 2021 r. 

 
Produkcja gry logiczno-przygodowej Nemezis: Mysterious Journey III 
W dniu 26 kwietnia 2019 r. Emitent zawarł umowę z Detalion Games Roland Pantoła w zakresie produkcji na 
rzecz Emitenta gry „Nemezis: Mysterious Journey III” oraz przeniesienia wszystkich praw autorskich i praw 
pokrewnych do wspomnianej gry na rzecz Spółki. W ramach zawartej umowy Roland Pantoła oświadczył, że w 
trakcie tworzenia gry „Nemezis: Mysterious Journey III” nie naruszy praw osób trzecich i że jego prawa, w tym 
autorskie prawa majątkowe do tworzenia gry „Nemezis: Mysterious Journey III” nie są i nie będą niczym 
ograniczone. W ocenie Emitenta zawarta umowa w sposób kompleksowy zabezpiecza Spółkę poprzez 
przeniesienie pełnego zakresu autorskich praw majątkowych do gry bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 
Roland Pantoła jest prekursorem gamingu w Polsce i tworzy gry od początku lat 90. XX w. Wśród stworzonych 
przez niego gier znajdują się takie kultowe tytuły jak” Schizm 1” i „Schizm 2” z gatunku gier przygodowo-
logicznych, które zebrały bardzo dużą rzeszę fanów (sprzedaż w nakładzie ponad 0,5 mln kopii łącznie). 
Emitent po przeprowadzonej analizie rynku gier przygodowo-logicznych zidentyfikował potencjalną lukę na 
rynku gier wideo. Zarząd Emitenta wskazuje bowiem, że od 2013 do połowy 2020 r. powstało jedynie około 15 
gier tego typu, z których 6 to, zdaniem Zarządu, tytuły znaczące, dobrze przyjęte przez środowisko graczy (np. 
gry „Quern”, „The Talos Principle” oraz „The Witness” sprzedały się w nakładzie w przedziale 500 tys. - 1 mln 
sztuk każda).  
W związku ze zidentyfikowaną niszą Emitent zdecydował się na nawiązanie współpracy z Rolandem Pantołą 
celem stworzenia gry „Nemezis: Mysterious Journey III”. W kontekście stworzenia gry „Nemezis: Mysterious 
Journey III” Emitentowi zależy, aby świat, w którym toczy się rozgrywka, był unikalny - fantastyczne formy 
połączone z ziemskim realizmem mają przyciągać i interesować, tworząc spójną całość w połączeniu z 
dedykowaną muzyką. W cały koncept wpisuje się również zaskakująca fabuła.  
Docelowym odbiorcą gry „Nemezis: Mysterious Journey III” będą osoby wymagające, ceniące wyzwania 
logiczne i angażującą rozgrywkę, które są niezadowolone obecną ofertą rynku. Z racji niewielkiej podaży 
dobrych i przemyślanych gier przygodowo-logicznych Spółka uważa, że na rynku istnieje duża luka pomiędzy 
oczekiwaniami graczy a wydawanymi tytułami, co Emitent zamierza wykorzystać. Zespół Emitenta historycznie 
dobrze czuł się w produkcji gier logicznych, co w połączeniu z dużą wiedzą i doświadczeniem członków zespołu 
stanowić będzie klucz do wykorzystania, jak ocenia Zarząd, rynkowej szansy.  
Jednocześnie należy wskazać, że Emitent nie zamierza klasyfikować się wyłącznie jako producent gier 
przygodowo-logicznych. Emitent zamierza również produkować gry z gatunku symulatorów, wykorzystując przy 
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tym doświadczenie grupy PlayWay S.A. (największy akcjonariusz Emitenta), celem dywersyfikacji przychodów i 
minimalizacji ryzyka uzależnienia wyników finansowych od sukcesu jednego dużego tytułu.  
Dokładną charakterystykę gry „Nemezis: Mysterious Journey III” przedstawiono w punkcie 6.3. rozdziału IV 
niniejszego Dokumentu. 

 

Ukończenie i wydanie gry „Plastic Rebellion” 
Emitent w dniu 9 czerwca 2020 r. zawarł z Movie Games S.A. umowę sprzedaży z przeniesieniem autorskich 
praw majątkowych gry „Plastic Rebellion”. Umowa zakłada płatność ryczałtową przekraczającą sto tysięcy 
złotych, która płatna będzie w częściach (około 40% wartości po zawarciu umowy, reszta po premierze gry na 
platformie Steam). W ramach umowy Movie Games S.A. zobowiązało się do przekazania Emitentowi w pełni 
ukończonej gry, kompletnej i wolnej od wad, pozytywnie zaopiniowanej przez zespół testerów PlayWay Testing 
Center. Zawarcie wskazanej umowy miało na celu wykazanie, że Emitent posiada niezbędną wiedzę i 
doświadczenie do przeprowadzenia procesu wydawniczego przez Spółkę („proof of concept”). Gra miała swoją 
premierę na PC we wrześniu 2020 r., premiera na Nintendo Switch przewidziana jest w ciągu kolejnych 12 
miesięcy. Jednocześnie Emitent wskazuje, że biorąc pod uwagę charakterystykę gry, nie zakłada istotnego 
poziomu sprzedaży na platformie PC, upatrując zdecydowanie większy potencjał w premierze gry na platformie 
Nintendo Switch. Sprzedaż na PC od momentu premiery nie wygenerowała istotnych przychodów ze sprzedaży 
z punktu widzenia sytuacji finansowej Emitenta. 
Gra Plastic Rebellion to gra tower defense z elementami FPS. Gracz będzie posiadaczem drukarki 3D, którą 
atakuje wirus. W wyniku tego zdarzenia zaczyna ona drukować armię złowrogich żołnierzyków, z którymi musi 
sobie poradzić gracz. Tytuł wyróżnia się jasną, kreskówkową grafiką.  
 
Wybrane wizualizacje z gry „Plastic Rebellion” 
 

  

  
Źródło: Emitent 

 
 
Gatunek gry: Tower defense z elementami FPS 
Termin rozpoczęcia prac: Emitent nabył pełnię autorskich praw majątkowych na mocy umowy zawartej z Movie 
Games S.A. w dniu 9 czerwca 2020 r. Na moment zawarcia umowy gra była gotowa w 90%. 
Platforma i data debiutu wraz z platformą: 23 września 2020 r. na PC, premiera na Nintendo Switch w 
perspektywie 12 miesięcy od premiery na PC 
Rola Spółki w tworzeniu gry: Wydawca, spółka koordynowała prace polegające na doprowadzeniu gry do 
gotowości do wydania na PC 
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Cena sprzedaży: około 10 USD  
Dotychczas poniesione nakłady: 110.000 zł, z czego 40.000 zł płatne w terminie 7 dni od zawarcia umowy, 
35.000 zł w terminie 14 dni od premiery gry na Steam oraz 35.000 zł w terminie 3 miesięcy od dnia premiery 
na platformie Steam 
Etap produkcji: Gra została ukończona i wydana 
Prawa autorskie: Pełne autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji 
Podział przychodów ze sprzedaży: Pełna kwota po pokryciu kosztów dystrybucji (30% na rzecz platform 
dystrybucji) 
Link do Steam: https://store.steampowered.com/app/789160/Plastic_Rebellion/ 
 
Produkcja gier z gatunku symulatorów 
Zarząd Emitenta, w celu dywersyfikacji źródeł przychodów oraz wzmocnienia pozycji finansowej Spółki, 
zamierza utworzyć drugą nogę w ramach prowadzonego modelu biznesowego. Obok tworzenia gier 
przygodowo-logicznych, mają to być produkcje z gatunku symulatorów. 
Emitent zakłada, że rocznie będzie ukazywał się przynajmniej jeden tytuł z tego gatunku. Koncentracja drugiej 
nogi działalności na gatunku symulatorów wynika z możliwości współpracy Emitenta z grupą PlayWay S.A. 
Emitent uzyskuje bowiem możliwość nie tylko weryfikacji potencjału rynkowego danej produkcji w oparciu o 
doświadczenie grupy PlayWay (bezpłatny dostęp do testerów i analityków), lecz także dostęp do szerokiego 
grona odbiorców i fanów tego gatunku gier skoncentrowanego wokół głównego akcjonariusza Spółki.  
W dniach 14.10.2019 r., 24.02.2020 r. oraz 06.04.2020 r. Emitent zawarł z PlayWay S.A. trzy umowy o dzieło i 
przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmujących wizualizację pomysłu gier komputerowych. Umowy 
zostały zawarte na warunkach rynkowych, a wynagrodzenie nie odbiegało od przeciętnego w branży za przyjęty 
zakres prac.  
W dniu 21 kwietnia 2020 r. Emitent zawarł umowę z CreativeForge Games S.A. w zakresie przeniesienia na 
Spółkę własności modułów wraz z prezentacją gry w postaci trailera oraz dostępem do konta Steam gry 
„Chernobyl 1986”, a także przeniesienia autorskich praw majątkowych. 
 
Emitent w ramach współpracy z grupą PlayWay na mocy wskazanych powyżej umów zrealizował dotychczas 
trzy preprodukcje gier, na które składały się koncepcja oraz materiały wizualizacyjne. W ramach współpracy 
Emitent zweryfikował potencjał rynkowy tych gier i z uwagi na niższe od odczekiwanego zainteresowanie 
danymi tytułami podjął decyzję o odsprzedaży praw do nich lub odstąpieniu od dalszej realizacji umów (nabycia 
praw i przystąpienia do produkcji). Aktualnie Spółka planuje w 4Q2020 zweryfikować potencjał rynkowy 
czwartego z tytułów w tym obszarze, tj. gry „Chernobyl 1986”. Spółka realizuje preprodukcje na dwa sposoby 
– poprzez ich zlecenie podmiotom zewnętrznych lub poprzez zlecenie prac zespołowi Emitenta. Po czym przez 
okres około miesiąca dokonuje analiz zainteresowania graczy danym pomysłem na grę. Takie podejście przed 
rozpoczęciem finalnej produkcji danego tytułu pozwala maksymalizować Emitentowi prawdopodobieństwo 
właściwych wniosków wyciąganych z analizy. Na moment sporządzenia niniejszego Dokumentu Spółka 
udostępniła na platformie Steam trzy własne preprodukcje – jedną stanowiła gra, w której gracz miał wcielać 
się w dyrektora szkoły, w ramach drugiej miał wcielić się w wolontariusza w krajach afrykański, natomiast 
trzecią był symulator odzyskiwania skradzionych pojazdów. Żadna ze wskazanych gier nie trafiła finalnie do 
produkcji w Spółce. Spółka zamierza tworzyć przynajmniej jedną preprodukcję kwartalnie, prawa do której 
będą każdorazowo odsprzedawane, jeżeli Emitent uzna popyt na potencjalną grę za niewystarczającą – w 
ocenie Zarządu takie podejście pozwala na odzyskanie nakładów poniesionych na preprodukcję. Czwarta 
udostępniona preprodukcja to gra „Chernobyl 1986”. 
 

Aktualnie Emitent jest na etapie weryfikowania potencjału sprzedażowego dla tytułu „Chernobyl 1986”. Karta 
Steam dostępna jest pod adresem https://store.steampowered.com/app/1066390/Chernobyl_1986/. Zarząd 
Emitenta wskazuje, że obserwuje satysfakcjonujące zainteresowanie tytułem poprzez dodawanie go do 
Wishlist użytkowników Steam, stąd tytuł ten aktualnie posiada największe szanse w zakresie skierowania go do 
produkcji. W grze „Chernobyl 1986” gracz wciela się w zarządcę elektrowni jądrowej w dobie poważnego 
kryzysu, który może kosztować życie miliony ludzi. Głównym zadaniem gracza jest zapanowanie nad skutkami 
eksplozji reaktora jądrowego i niedopuszczenie do kolejnego wybuchu. Gra bazuje na prawdziwych 
wydarzeniach w ukraińskiej elektrowni, konfrontując gracza z poszczególnymi etapami kryzysu. 

https://store.steampowered.com/app/789160/Plastic_Rebellion/
https://store.steampowered.com/app/1066390/Chernobyl_1986/
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Wybrane wizualizacje z „Chernobyl 1986” 

  

  
 Źródło: Emitent 

 
Obecnie trwają prace nad trzema kolejnymi preprodukcjami i prace koncepcyjne nad kilkunastoma innymi. 
Przygotowywane preprodukcje to (podane nazwy to nazwy robocze): 

▪ „Medieval Machines Simulator”, w której buduje się machiny oblężnicze i sprawdza ich działania 
podczas oblężenia miasta, 

▪ „Dog Groomer”, w której gracz wciela się we właściciela salonu piękności dla psów, 
▪ „Robber Simulator”, który jest symulator napadów i aktów kradzieży połączony z rozwiązywaniem 

zagadek logicznych z inteligentnym forsowaniem przeszkód: zamki, alarmy, wreszcie otworzenie 
sejfu. Bez elementów przemocy, takich jak zabijanie czy branie zakładników. 

W stosunku do powyższych tytułów nie podjęto jeszcze żadnych decyzji w zakresie skierowania do produkcji. 
Dwie powyższe preprodukcje i wszystkie prace koncepcyjne realizowane są wewnętrznie przez Spółkę. Jedna 
realizowana jest przez podmiot zewnętrzny niepowiązany z Emitentem. 
Emitent zakłada, że będzie pełnił rolę wydawcy dla wszystkich gier z gatunku symulatorów, przy ewentualnym 
wsparciu jako współwydawcy przez PlayWay. W takim przypadku Emitent będzie uprawniony do wszystkich 
przychodów ze sprzedaży gry po pokryciu kosztów dystrybucji (platformy pobierają zazwyczaj 30% prowizję) 
oraz kosztów współwydawcy (PlayWay pobiera 1% prowizję). 
 

6.2. Zespół deweloperski 
 
Kluczem do osiągnięcia sukcesu i realizacji założonych celów operacyjnych i strategicznych Emitenta jest 
doświadczony zespół deweloperski. Emitent aktualnie zatrudnia bezpośrednio 7 osób, a z jedną współpracuje 
na zasadach B2B, natomiast Prezes Zarządu pełni funkcję na zasadach powołania. Emitent wskazuje, że 
kluczowe osoby są jednocześnie akcjonariuszami Spółki, co istotnie ogranicza ryzyko związane z utratą 
kluczowych pracowników. W tabelach poniżej zaprezentowano zespół odpowiedzialny za produkcję gry 
„Nemezis: Mysterious Journey III”. 
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Osoba Obszar specjalizacji 

Roland Pantoła Koordynator projektu 

Joanna Pantoła Główny grafik / Producent 

Robert Łuszczki Grafik 3D 

Łukasz Pantoła Grafik 3D, programista 

Michał Pantoła Główny programista 

Rafał Niemczyk Pisarz 

Paweł Górniak Muzyk 

Maciej Stróżniak Dźwiękowiec 

Źródło: Emitent 

 
Zespół deweloperski Emitenta pracował dla znanych na rynku twórców i producentów gier, między innymi CI 
Games S.A., CD Projekt Red S.A., Vivid Games S.A., czy The Farm 51 Group S.A. Osoby współpracujące z 
Emitentem pracowały bezpośrednio przy produkcji wielu znanych gier gatunku AAA. Przykładowe produkcje 
to: „Sniper: Ghost Warrior 3”, „Enemy Front”, „Bulletstorm” czy „Wiedźmin”. Kluczowym personelem 
odpowiedzialnym za potencjalny sukces gry „Nemeizis III: Mysterious Journey” są Roland i Joanna Pantoła, 
Aleksandra Cwalina oraz Paweł Górniak. Sylwetki tych osób zostały przybliżone poniżej.  
Głównym twórcą gry „Nemezis: Mysterious Journey III” jest Roland Pantoła – twórca gier komputerowych, 
projektant i grafik oraz jeden z prekursorów branży gier komputerowych w Polsce tworzący gry od wczesnych 
lat 90.  W ramach współpracy ze Spółką jest on odpowiedzialny za między innymi stworzenie gry od strony 
grywalności, projektowanie graficzne oraz reżyserię gry. Roland Pantoła posiada bardzo bogate doświadczenie 
obejmujące kompleksowe zadania związane z produkcją gry - prace autorskie (stworzenie w całości gier 
własnych) lub prace cząstkowe związane z innymi tytułami, tj. zadania programistyczne, designerskie czy 
graficzne. Historia działalności na rynku gier Rolanda Pantoły sięga 1991 roku, kiedy to podjął współpracę z 
firmą Laboratorium Komputerowe Avalon, dla której tworzył gry aż do 2001 roku. W 2002 roku powstała firma 
Detalion S.C., którą założyło 6 osób, w tym Roland Pantoła. Detalion S.C. funkcjonowała przez cztery lata, po 
czym w 2006 roku została rozwiązana, a jej założyciele zakończyli współpracę. W tym samym roku Roland 
Pantoła założył jednoosobową działalność gospodarczą funkcjonującą pod nazwą: Detalion Games Roland 
Pantoła. Detalion Games Roland Pantoła współpracowała na zasadzie podwykonawstwa z wieloma znanymi 
producentami gier, m. in. z CI Games, Electronic Arts oraz People Can Fly.   
 Wybrane projekty oraz zadania wykonywane przez Rolanda Pantoła prezentuje tabela poniżej: 
 

Nazwa gry Wykonywane zadanie Rok 

Gabi / Kuadryk Autor 1990 

Klątwa Autor 1992 

Władcy Ciemności Autor 1993 

A.D. 2044 Programista 1996 

Reah: Face the Unknown Design gry 1998 

Schizm I  Grafik 3D, Animator, Leading Designer 2001 

Schizm II – Chameleon Leading Designer 2003 

Sentinel: Descendans in 
Time  

Leading Designer 2004 

Overclocked: A History of 
Violence 

Scenery Art. 2004 

Bulletstorm  Senior Level Artist 2011 
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Sniper: Ghost Warrior 2 Senior Enviornment Artist 2013 

Enemy Front Senior Enviornment Artist 2014 

Bulletstorm: Full Clip 
Edition 

Senior Level Artist 2017 

Źródło: Emitent 

 
Aleksandra Cwalina, pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu Emitenta, związana jest z branżą gier komputerowych 
od 1997 roku. Bogate doświadczenie zebrane przez Aleksandrę obejmuje między innymi pracę dziennikarza i 
redaktora naczelnego w pismach branżowych, pracę menedżera działu dziecięcego w CD Projekt oraz udział w 
tworzeniu gry „Wiedźmin”. Współpraca z CD Projekt trwała blisko dekadę, a Aleksandra Cwalina zarządzała 
grupą ponad 100 osób w trakcie realizacji projektów. Poniższa tabela przedstawia wybrane projekty Aleksandry 
Cwaliny: 
 

Nazwa gry/Firma Wykonywane zadania Rok 

Secret Service (pismo 
o grach) 

Dziennikarz, redaktor naczelny: 
Pisanie recenzji gier komputerowych, zarządzanie pracą redakcji 

1997-1998 

Click (pismo o grach 
komputerowych) 

Twórca koncepcji pisma, redaktor naczelny: 
Zarządzanie pracą redakcji 

1999 -2001 

CD PROJEKT 
Menedżer działu produktów dziecięcych: 

Wprowadzanie na rynek nowych produktów, opracowywanie i 
realizacja strategii marketingowej 

2001–2002 

CD PROJEKT RED Zarządzanie pracą zespołu przy produkcji gry Wiedźmin 2004 

CD PROJEKT 
LOCALISATION 
CENTRE (nazwa 
zmieniona na Porting 
House) 

 
Dyrektor Zarządzający: Zarządzanie pracą zespołu 

przygotowującego porty (wersje z konsoli na komputery) i 
lokalizacje (na kilkanaście języków) m. in. 

„The Witcher Platinum Edition” (stworzenie lokalizacji) 
Saints Row 2 (portowanie, stworzenie lokalizacji) 

Pure (portowanie) 
The Witcher: Enhanced Edition (lokalizacja) 

2007-2009 

 
Źródło: Emitent 

 
Joanna Pantoła posiada 11 letnie doświadczenie w branży gier komputerowych oraz kilkuletnie doświadczenie 
w fotogrametrii, tj. fotografii i obrabianiu skanów w trójwymiarze (3D). Joanna zrealizowała wiele projektów 
związanych z tworzeniem, obrabianiem oraz zarządzaniem grafikami. Wybrane projekty, w których 
uczestniczyła Joanna Pantoła jako grafik 2D oraz 3D to: 
 

Nazwa gry Producent Rok 

Chronicles of Mystery City Interactive S.A. 2008 

Art of Murder: Hunt for the 
Puppeteer 

City Interactive S.A. 2009 

Art of Murder: The Secret Files City Interactive S.A. 2010 

Art of Murder: Cards of Destiny City Interactive S.A. 2010 
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Sniper: Ghost Warrior CI Games S.A. 2013 

Enemy Front CI Games S.A. 2014 

Godfire: Rise of Prometheus Vivid Games S.A. 2014 

Get Even The Farm 51 Group S.A. 2017 

Chernobylite The Farm 51 Group S.A. 2019 

Źródło: Emitent 

 
Paweł Górniak to kompozytor muzyki filmowej i producent muzyczny. Laureat 8 prestiżowych nagród, w tym 
Hollywood Media in Music Award, Young Composer Transatlantyk Award oraz FMF Young Talent Award. Paweł 
jest twórcą muzyki do filmów, seriali, gier i animacji. Współpracował z wieloma znanymi stacjami telewizyjnymi 
oraz producentami takimi jak: Netflix, studiem Platige Image, Sony ATV, TVN oraz Canal+. Wybrane projekty, 
dla których muzykę skomponował Paweł przedstawione są poniżej. 
 

Nazwa projektu Rodzaj projektu Wykonywane zadanie 

Szóstka Serial telewizyjny Autor i wykonawca muzyki 

Dangerous Words from the 
Fearless 

Film obyczajowy Współautor muzyki 

Belfer 2 Serial telewizyjny Wykonawca muzyki 

Listy do M. 3 Film obyczajowy Współautor muzyki 

Supernova Film obyczajowy Autor muzyki 

Overflight 
gra wydana na Oculus Rift, Oculus 

GO, PS VR 
Autor muzyki 

Die For Valhalla! 
gra MMO wydana na PS4, Switch, 

Xbox 
Autor muzyki 

Allies in War gra MMO Autor muzyki 

Źródło: Emitent 

 
W działaniach prowadzonych dla Emitenta Pan Paweł Górniak koncentrować się będzie na stworzeniu i 
wykonaniu oprawy muzycznej całego projektu gry „Nemezis: Mysterious Journey III”. 
 
Jednym z celów emisyjnych akcji serii D było Emitenta pozyskanie środków na budowę drugiego zespołu 
deweloperskiego, którego działalność koncentrowałaby się na produkcji symulatorów. Emitent prowadzi 
aktualnie działania w tym zakresie. 
 

6.3. Etapy produkcji Nemezis: Mysterious Journey III 
 
Aktualnie Spółka prowadzi prace produkcyjne nad grą „Nemezis: Mysterious Journey III”, której głównym 
twórcą jest Roland Pantoła, lead desinger takich gier jak „Schizm 1” i „Schizm 2”. 
 

Kluczowe aspekty wydawanej gry  

Tytuł: Nemezis: Mysterious Journey III 

Typ: Przygodowo-logiczna 

Platforma: PC z przeportowaniem na PS4 oraz Xbox  

Liczba graczy: 1 

Silnik gry: Unreal Engine 
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Cena sprzedaży: Niezatwierdzona  

Data wydania: 1 kwartał 2021 

Platforma dystrybucji Steam 

Wydawca 
Podpisany list intencyjny z PlayWay S.A., jednak 
właściwa umowa wydawnicza nie została zawarta 

Etap produkcji 5 z 6 milestonów (około 70% gry) 

Prawa autorskie 
pełne autorskie prawa majątkowe do wszystkich 
utworów wchodzących w skład gry na wszystkich 
polach eksploatacji 

Podział przychodów 
Pełna kwota po pokryciu kosztów dystrybucji (w 
przypadku Steam 30% wartości sprzedaży) i 
wydawcy (jeżeli zostanie zawarta umowa) 

Źródło: Emitent 
 
Poniżej przedstawiono główne założenia gry „Nemezis: Mysterious Journey III”. Emitent zaznacza jednak, że z 
uwagi na fakt, iż gra znajduje się w produkcji, wszystkie poniższe elementy mogą ulec zmianie. W październiku 
2020 r. Spółka brała udział w „The Steam Game Festival: Autumn Edition” podczas którego prezentowała demo 
gry „Nemezis: Mysterious Journey III”. W ocenie Zarządu gra spotkała się ze satysfakcjonującym 
zainteresowaniem graczy, co poskutkowało przyrostem Wishlist Steam o kilka tysięcy osób. 
 
Fabuła: 
Akcja gry rozgrywa się na pięknej, egzotycznej i tajemniczej planecie. Syndykaty kolonizatorów i kilku 
prywatnych galaktycznych eksploratorów długo biło się o wpływy, ale wszyscy popełnili ten sam błąd: 
inwestując w eksplorację nieznanej planety, stracili czas i pieniądze, bo złoża rzadkich metali i minerałów 
okazały się zbyt małe, aby można było na nich zarobić. Gdy kosmiczni zdobywcy wreszcie się wynieśli, do akcji 
wkroczyły Teleportacyjne Biura Podróży, czyniąc z planety turystyczną atrakcję. Dwójka bohaterów gry, Amia i 
Bogard, korzysta z usług jednego z takich biur i wybiera się na wycieczkę na wspomnianą planetę. Po 
teleportacji okazuje się, że bohaterowie zostali rozdzieleni, nie wiedzą również, że stali się obiektami 
doświadczalnym. Aby się odnaleźć, przemierzają kolejne tereny, a gracz steruje na zmianę jednym z dwójki 
bohaterów. Głównym zadaniem gracza jest doprowadzenie do spotkania Amii i Bogarda, rozdzielonych po 
teleportacji. Aby to osiągnąć, musi przemierzyć kilka zróżnicowanych, najeżonych zagadkami okolic na planecie. 
 

Przykłady lokacji w grze Nemezis: Mysterious Journey III 
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 Źródło: Emitent  

 
Przewagi konkurencyjne gry „Nemezis: Mysterious Journey III” 

1. Największą zaletą gry są zróżnicowane i ciekawe zagadki. Ich trudność wzrasta wraz z rozwojem fabuły. 
W „Nemezis: Mysterious Journey III” znajdują się następujące typy zagadek: zagadki logiczne, 
układanki, szyfry o złożonej mechanice i zagadki skojarzeniowe oraz zagadki przestrzenne. Do ich 
rozwiązania wymagane będzie dotarcie do każdego elementu zagadki i dokładne się z nim zapoznanie. 
W „Nemezis: Mysterious Journey III” zagadki mają dwa stopnie trudności, dzięki czemu gra powinna 
się spodobać nie tylko osobom oczekującym dużych wyzwań intelektualnych, ale również tym, które 
przede wszystkim chcą poznać ciekawą fabułę. W grze znajdzie się także system podpowiedzi.  

2. „Nemezis: Mysterious Journey III” to także unikalny świat. Gra toczy się na pełnej tajemnic 
futurystycznej planecie. Akcja „Nemezis: Mysterious Journey III” rozgrywa się w zróżnicowanych 
graficznie lokacjach. Niektóre z nich utrzymane są w klimacie znanym z mrocznych filmów science 
fiction, inne w klimacie inspirowanym filmami „Wodny świat” i „Avatar”. Fani przenoszą się w miejsce, 
które dawniej znali, ale grafika odpowiada dzisiejszym standardom.  

3. Nagrodą za rozwiązanie zagadek jest poznanie kolejnych części ciekawej i pełnej zwrotów fabuły. Już 
na samym początku gry bohater staje przed poważnym problemem: gdzie jest jego towarzyszka, z 
którą wybrał się na obcą planetę? Jakie są prawdziwe intencje przewodnika, który ma mu pomagać? 
To, co miało być dla bohaterów przyjemną (i darmową) wycieczką, okazuje się walką o przetrwanie. 
Komu można zaufać? Kto jest przyjacielem, a kto wrogiem? Ciekawość gracza w trudnych momentach 
przewyższa chęć wybrania łatwiejszej ścieżki. Jest dopełnieniem stworzonego świata. „Nemezis: 
Mysterious Journey III” jest nie tylko pełne wyzwań, ale to także prezent dla tych, którzy szukają 
wciągającej opowieści. 

4. Całość dopełnia muzyka stworzona przez światowej klasy kompozytora Pawła Górniaka, nagrodzonego 
jedną z najbardziej prestiżowych na świecie statuetek Hollywood in Media Awards 2018. 

 
 
 
 
Etap projektu 
Spółka planuje wydać „Nemezis: Mysterious Journey III” w pierwszym kwartale 2021 roku. Prace nad 
ukończeniem gry przebiegają zgodnie z pierwotnym planem. Na moment sporządzenia niniejszego Dokumentu 
gra została ukończona w około 70% - gotowe jest pięć z sześciu kamieni milowych, które w przypadku tej gry 
utożsamiane są z lokacjami występującymi w grze. Zaawansowane są też prace nad przedostatnim, piątym 
kamieniem milowym gry. Ich ukończenie planowane jest na wrzesień 2020. Następnym krokiem będzie etap 
poprawek i udoskonalania gry. 
Gra jest grywalna, tzn. możliwe jest przemieszczanie się postacią bohatera i wykonywanie wybranych zagadek. 
Istniejące lokacje są w 80% gotowe, a zakończone kamienie milowe pozwalają na około 4-5 godzin gry. W 
„Nemezis: Mysterious Journey III” dostępne jest 7 lokacji: lokacja nocna, dzienna z jeziorem, z pięcioma 
wieżami, w chmurach, na otwartym morzu, pod ziemią oraz małe miasteczko z hotelem. Ponieważ Emitentowi 
zależy na jak najlepszym wykorzystaniu zasobów i szybkim ukończeniu gry przy każdym z etapów (kamieni 
milowych – poszczególnych lokacji) pracuje cały zespół programistyczny i graficzny. Kluczowymi osobami są 
główny projektant gry, Roland Pantoła, czuwający nad realizacją wizji przedstawionej na początku tworzenia 
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gry oraz Prezes Zarządu Emitenta – Aleksandra Cwalina odpowiedzialna za koordynację wszystkich działań. 
Każdy etap gry oceniany jest przez zespół testerów, a zgłoszone błędy poprawiane na bieżąco.  
 
 
Tabela. Narastający procentowy udział kamieni milowy (milestone) w budżecie gry oraz etap ich realizacji 

Milestione I Milestione II Milestione III Milestione IV Milestione V Milestione VI 
Finalne 

poprawki 

14,12% 28,24% 42,36% 56,76% 71,30% 85,84% 100% 

Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano W trakcie W trakcie 

Źródło: Emitent 

 
 
Każdy kamień milowy posiada szereg określonych sub-etapów oraz zadań. Są to między innymi: przygotowanie 
zagadek, opracowanie wizualne konstrukcji do zagadek, logiczne rozłożenie konstrukcji z zagadkami 
tworzącymi gameplay, opracowywanie przedmiotów w formie szkiców dla grafików 3D, koordynacja pracy 
grafików 3D przy wykonywaniu przedmiotów, wykonywanie efektów specjalnych FX, wykonywanie materiałów 
i obróbka tekstur, stworzenie gracza z widokiem z pierwszej osoby, tworzenie i animowanie postaci do gry, 
tworzenie, obróbka i włączanie dzięków do gry, oraz wiele innych. Całkowite nakłady na stworzenie gry i jej 
marketing oscylują w okolicach 1mln zł. 
 
Forma dystrybucji gier 
Emitent zamierza dystrybuować wszystkie swoje przyszłe tytuły drogą cyfrową poprzez platformę Steam (który 
pobiera 30% prowizji od sprzedaży gry za pośrednictwem platformy), nie wykluczając jednocześnie możliwości 
stworzenia klasycznej, pudełkowej wersji gry w przypadku, gdyby wydawca prowadziłby taką sprzedaż. Spółka 
nie wyklucza produkcji głównego tytułu również na inne platformy, jednak pierwotny budżet gry tego nie 
uwzględnia. Należy zaznaczyć, że obecność w Grupie Kapitałowej PlayWay niesie z sobą pozytywne aspekty 
prowadzenia działalności - nieodpłatnym portem produkcji własnych na inne platformy, przy bardzo 
korzystnym dla dewelopera podziale zysków. Na moment stworzenia niniejszego Dokumentu Detalion Games 
S.A. traktuje portowanie gier jako możliwy sposób działania w przyszłości, jednakże obecnie skupia się na 
ukończeniu wersji PC gry „Nemezis: Mysterious Journey III”. 
Emitent wskazuje, że na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu nie została podpisana żadna umowa 
wydawnicza na dystrybucję i sprzedaż gry „Nemezis: Mysterious Journey III”. Emitent świadomie nie zawarł 
jeszcze umowy dystrybucyjnej, gdyż wraz z postępem prac jest w stanie uzyskać lepsze warunki podziału 
wynagrodzenia. Emitent zakłada, że wydawcą może być grupa PlayWay, z którą posiada podpisany list 
intencyjny w tym zakresie. Nie jest wykluczone, że Emitent zdecyduje się jednak na współpracę z wydawcą, 
który specjalizuje się w grach przygodowo-logicznych, co mogłoby pozytywnie przełożyć się na potencjał 
sprzedaży gry. 

6.4. Strategia rozwoju i cele emisyjne 
 
Strategia działalności Spółki koncentruje się na produkcji gier AA (średnio budżetowych) z 12-18 miesięcznym 
cyklem ich tworzenia. 
 
Strategia rozwoju Emitenta zakłada: 
1. dokończenie i wydanie gry „Nemezis: Mysterious Journey III” w 1 kwartale 2021 r., 
2. budowę portfolio gier z gatunku symulatorów - skierowanie przynajmniej jednego tytułu do produkcji w 

2020 r. oraz kolejnych w 2021 r., 
3. budowa drugiego zespołu deweloperskiego,  
4. debiut na rynku NewConnect , 
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5. rozwój współpracy z partnerem strategicznym – PlayWay S.A. i korzystanie z jego know-how oraz 
rozpoznawalnej marki. 

 
 

Cel emisyjny Przewidywane nakłady 
% środków netto 

wykorzystanych na 
dzień 12.10 

Planowany termin 
realizacji 

Dokończenie gry „Nemezis: 
Mysterious Journey III”* 

660 000 PLN 32% IVQ 2020 

Marketing gry “Nemezis: 
Mysterious Journey III” 

150 000 PLN 7% IVQ 2020/ IQ2021 

Bieżące wydatki Spółki do czasu 
wydania gry „Nemezis: 
Mysterious Journey III” 

265 000 PLN 82% IQ2021 

Tworzenie preprodukcji gier i 
budowa nowego zespołu 
deweloperskiego 

300 000 PLN 20% 2020-2021 

Suma: 1 375 000 PLN 36%  

 
Źródło: Emitent 

*Emitent wskazuje, że wydatki na dokończenie gry Nemezis: Mysterious Journey III okazały się niższe od 
pierwotnie budżetowanych. Spółka zakłada, że grę uda się zrealizować o około 200 tys. zł taniej (cele emisyjne 
zakładały przeznaczenie na ten cel 660 tys. zł, podczas gdy najprawdopodobniej uda się go zrealizować za około 
410 tys. zł). 
 
Opis realizacji celów emisyjnych: 
Prace nad ukończeniem gry „Nemezis: Mysterious Journey III” przebiegają zgodnie z pierwotnym planem. Na 
moment sporządzenia niniejszego dokumentu gra została ukończona w około 70% - gotowe jest pięć z sześciu 
kamieni milowych. Gra jest grywalna, tzn. możliwe jest przemieszczanie się postacią bohatera i wykonywanie 
wybranych zagadek. Budżet dokończenia gry uwzględnia dodatkowy czas dla zespołu na poprawki i 
dopracowanie gry. Ze względu na innowacyjny sposób prowadzenia procesu produkcyjnego, gdzie każdy 
kolejny kamień milowy przechodzi wewnętrznie i zewnętrznie prowadzone testy, ryzyko wydłużenia okresu na 
poprawki jest minimalizowane. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Spółka przewiduje dokończenie 
gry poniżej przedstawionego budżetu z zastrzeżeniem, że może ulec to zmianie. Na dzień sporządzenia 
niniejszego Dokumentu Spółka nie rozpoczęła jeszcze aktywnych działań marketingowych. 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Spółka: 

▪ Pozyskała preprodukcję „Chernobyl 1986”, która jest prezentowana na platformie Steam. Spółka 

dostrzega potencjał w tym tytule, który jest stale monitorowany. Spółka nie wyklucza produkcji tytułu. 

▪ Pozyskała wymagającą dokończenia grę „Plastic Rebellion”, której premiera miała miejsce we wrześniu 

2020 na PC. Spółka dostrzega potencjał sprzedażowy gry na platformie Nintendo Switch. Jednocześnie 

zdaniem Zarządu wydanie gry na platformie Steam stanowi udowodnienie zdolności wydawniczych, 

co jest istotne z punktu widzenia przyszłych premier Spółki. Spółka nie zakłada istotnej sprzedaży gry 

na platformie Steam. 

▪ Rozpoczęła preprodukcję pod roboczą nazwą „Medieval Machines Simulator” – symulacja używania 

średniowiecznych machin oblężniczych. 

▪ Rozpoczęła prototypowanie preprodukcji pod roboczą nazwą „Dog Groomer” – symulacja pracy 

właściciela salonu piękności dla psów. 

▪ Rozpoczęła prototypowanie preprodukcji pod roboczą nazwą „Robber Simulator” – gra logiczna 

polegająca na pokonywaniu przeszkód, rozwiązywaniu zagadek przy okazji dokonywania kradzieży. 

▪ Stworzyła koncepcję kilkunastu preprodukcji, spośród których kilka przejdzie do fazy prototypowania. 
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▪ Rozpoczęła proces poszukiwania specjalistów do drugiego zespołu produkcyjnego. 

▪ Zdecydowała się nie nabywać praw do preprodukcji pod roboczą nazwą „Stolen Recovery”. 

 

6.6. Rynek działalności 
 
Światowe perspektywy rozwoju rynku gier 
 
Globalna branża gier rozwija się bardzo szybko - z uwagi na wysoką dynamikę wzrostu jest to także rynek bardzo 
zmienny. Jest to szczególnie istotne w roku 2020, w którym dodatkową zmienność generują czynniki 
zewnętrzne (pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, niestabilna sytuacja geopolityczna na świecie czy problemy 
wewnętrzne Stanów Zjednoczonych) oraz czynniki wewnętrzne (w szczególności dynamiczny rozwój 
technologii VR/AR, premiery konsol piątej generacji i zmiany strukturalne związane z łączeniem społeczności 
graczy niezależnie od wykorzystywanej przez nich platformy sprzętowej).  
Zgodnie z badaniami firmy Newzoo największym rynkiem w ostatnich latach był rynek chiński. Pozycja lidera 
dla Chin nie jest jednak stała, gdyż udział w światowych przychodach jest tam podobny do tego z USA. W tej 
samej chwili to region Azji-Pacyfiku stanowił aż 49% łącznych przychodów ze sprzedaży gier na świecie w 2019. 
Kolejne miejsce zajmowała Ameryka Północna z 25% udziałem, a niewiele za nią – Europa, odpowiedzialna za 
19%. Na samym końcu pozostaje Ameryka Łacińska, której udział w rynku wynosi 4% i Afryka, której udział 
wynosi 3%. Najszybciej rozwijają się rynki młode – rynek afrykański rozwijał się w rekordowym tempie 14,5%, 
dwucyfrowe wzrosty odnotował również rynek Ameryki Łacińskiej (wzrost o 10,3% rok do roku). Region Azji-
Pacyfiku odnotował wzrost +9,9% r/r (głównie za sprawą odblokowania rynku chińskiego), rynek amerykański 
rozwinął się o 8,5%, a europejski o 7,8%.  
 

 
źródło: Newzoo 2020 Global Games report  

 
Jednym z powodów ograniczających ekspansję rynków azjatyckich jest szeroko zakrojona akcja legislacyjna 
mająca na celu walkę z uzależnieniem od gier komputerowych wśród najmłodszych. W wielu krajach, w 
szczególności w Chinach i Korei Południowej, obowiązują ustawowe limity ograniczające czas przeznaczany na 
tę formę rozrywki. W Chinach ponadto funkcjonuje bardzo restrykcyjny system certyfikacji gier, który znacząco 
ogranicza możliwości legalnego wprowadzania nowych tytułów (nowy regulator praktycznie zamroził wszystkie 
debiuty w drugiej połowie 2018 roku). 
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Globalny rynek gier komputerowych wyceniany jest w tym roku na kwotę ok. 159,3 miliardów USD, z 
uśrednionym wzrostem wynoszącym 9,6% w ostatnich latach. Perspektywy rozwoju branży są zaskakujące. Do 
2023 wzrosnąć ma on do kwoty przewyższającej 200 miliardów dolarów. Prognozowany skumulowany roczny 
wskaźnik wzrostu ma wynosić +7,7%. 
 

 
 
 
 
Jeżeli chodzi o segmentację rynku gier wideo, zdecydowanym liderem gry pozostają urządzenia mobilne, na 
które przypada blisko połowa całego rynku. Na drugim miejscu utrzymują się gry na konsole, na trzecim 
natomiast najdroższe z gamingowego punktu widzenia rozwiązanie sprzętowe, czyli gry komputery osobiste – 
w tym gry przeglądarkowe, stanowiące zaledwie 2% rynku. 
 
Poniższy wykres przedstawia przychody w miliardach dolarów zależnie od platformy, na którą zaprojektowana 
została gra. 

Źródło: Newzoo 2020 Global Games report 

 

źródło: Newzoo 2020 Global Games report  
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W 2020 po raz kolejny gry na urządzenia mobilne będą wieść prym w światowym rynku gamingowym. 
Konsumenci na całym świecie łącznie wydadzą w tym segmencie ponad 77 miliardów USD – zarówno poprzez 
zakup gry i mikropłatności, ale także poprzez prężnie rozwijający się rynek płatnych reklam, coraz silniej 
zagnieżdżony w grach mobilnych, w szczególności darmowych („grach free-to-play”). Wyznaczone przed laty 
trendy raczej nie ulegają zmianie. Duża dostępność gier oraz niskie wymogi sprzętowe powodują, że kilku- czy 
kilkunastominutowe rozgrywki są w stanie najlepiej zachęcić konsumentów, szczególnie, że są oferowane na 
urządzeniach, które niemal wszyscy noszą przy sobie cały czas.  
 
Bardzo duży udział gier na konsole spowodowany jest prostotą użytkowania i dostępnymi trybami rozgrywki 
wieloosobowej nie tylko za pośrednictwem Internetu. W przyszłości trendy te mają się utrzymać. Określa się, 
że do 2022 smartfony będą stanowić przeszło 40% rynku, tablety 8%, konsole utrzymają swój wynik na poziomie 
28%. Przychody ze sprzedaży gier na PC spadną o 4 punkty procentowe do 19%, a segment gier 
przeglądarkowych zbliży się do 1%. 
 
Spółki publiczne zajmujące się produkcją gier osiągnęły ponad 124 miliardy dolarów przychodu. 50 
największych z nich wygenerowało aż 85% przychodów z całej branży. Można wśród nich wydzielić 
przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem gier na każdą platformę bądź specjalizującą się w danym 
segmencie. 
 

 

 
Liczba graczy na całym świecie wciąż rośnie. W 2020 roku wartość ta zbliży się do 2,7 mld, co oznacza wzrost o 
ok. 6,4% w stosunku do roku 2019. Ponad połowa z graczy pochodzi z regionu Azji i krajów Oceanii. Co jednak 
istotne, liczba graczy z regionu Afryki i Ameryki Łacińskiej stanowi blisko 25% wszystkich graczy na świecie, 
mimo że przychody generowane w tych obszarach geograficznych stanowią łącznie jedynie 7% wszystkich 
przychodów branży gamingowej. 
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źródło: Newzoo 2020 Global Games report  
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Źródło: Newzoo 2020 Global Games Market Report 

 

Rynek konsol podzielony jest między 3 wiodących producentów. Dominacja tej platformy sprzętowej odznacza 
się szczególnie w regionach zamożnych, czyli Europie, Ameryce Północnej i Japonii. Aktualna generacja składa 
się z PlayStation 4 produkowanego przez Sony, XBOX One należącego do Microsoft oraz Nintendo Switch. 

 

źródło: wikipedia.org  

W przypadku Polski sprawa wygląda bardzo podobnie, gdyż zgodnie z raportem Polish Gamers Research’19 
ww. produkt Sony jest najpopularniejszą konsolą w kraju. Dopiero za poprzednimi generacjami (PS3, XBOX360) 
znajduje się jej konkurent XBOX ONE. Nintendo Switch w Polsce nie uzyskało dużej popularności. 
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Rozwój Internetu i popularność szerokopasmowego dostępu do sieci za pomocą światłowodu umożliwiło na 
sprawne pobieranie dużych plików po zakupie bez konieczności wychodzenia z domu. Dystrybucja gier na PC 
zdominowana jest przez Steam. Jest to platforma umożliwiająca zakup cyfrowy gier, która należy do Valve. Nie 
jest to jednak jedyny gracz na rynku. Dużą popularnością cieszy się też Origin należący do Electronic Arts, EPIC 
Games Store – producentów znanej gry Fortnite, czy polski GOG od CD Projektu. Platforma od Valve utrzymuje 
blisko 50% udział w polskim rynku, rosną też platformy dystrybucyjne producentów konsol, czyli PS Network i 
XBOX Live. Rodzimi producenci są głównie eksporterami, ponieważ ponad 90% przychodów polskich twórców 
gier pochodzi z zagranicy. 
 
Wartość krajowego rynku gier wideo wynosi ok. 541 mln USD, co oznacza stabilny wzrost o ponad 7% w 
stosunku do roku poprzedniego i odpowiada ok. 0,4% wartości rynku światowego. Wynik taki plasuje nas na 24 
miejscu na świecie. Populacja online stanowi blisko 32 miliony użytkowników – czyli aż 84% wszystkich 
mieszkańców Polski. Wydatki na gry rocznie wynoszą przeciętnie 17 USD na każdego użytkownika sieci w kraju. 
Polacy wydają znacznie mniej niż kraje rozwinięte, przez to rynek w np. Hiszpanii mimo populacji większej o 
niespełna 20% - tamtejszy rynek jest większy przeszło 5-krotnie. W Polsce działa ponad 240 firm produkujących 
gry. Przez globalne zasięgi wypuszczanych na rynek gier nie można mówić o sektorze tylko lokalnie. 
Największymi polskimi podmiotami jest CD Projekt S.A., 11 bit studios S.A., Techland S.A. czy PlayWay S.A. 
zrzeszający wiele małych software-house. Rodzima produkcja gier rozwija się od wielu lat, pierwsze z ww. 
spółek swoją działalność rozpoczynały przeszło 20 lat temu.  
 
Szacuje się, że w Polsce ponad 31,5 milionów ludzi ma dostęp do Internetu. Zgodnie z badaniami analityków ¾ 
z nich w ostatnim roku grało w gry. Skala rynku jest więc bardzo duża. Profil polskiego gracza zmienia się na 
przestrzeni ostatnich lat. W 2019 nie jest już to mężczyzna w wieku 18-29, ponieważ 47% graczy to kobiety. 
Tendencja wzrostowa wśród kobiet trwa już wiele lat, gdyż w 2014 mężczyźni stanowili przeszło 57% wszystkich 
korzystających z tej formy rozrywki. 
Nie tylko kwestie obecności większej liczby kobiet na rynku się zmieniają. Przeciętny polski gracz starzeje się. 

 
Trend rosnącego udziału liczby graczy dorosłych, często posiadających swoje rodziny, wynika ze zmiany 
struktury demograficznej w Polsce. Coraz mniej liczne roczniki w XXI wieku, a także osoby starsze, które 
zainteresowały się grami z czasów dzieciństwa powoduje, że średnia przesuwa się w kierunku klienta starszego. 
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źródło: Polish'19 Gamers Research  
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Na tym etapie jest to atrakcyjna transformacja, gdyż producenci nie muszą przejmować się ograniczeniami 
wiekowymi. Grupa docelowa po 30 roku życia jest także przeciętnie bardziej majętna, przez co może pozwolić 
sobie na częstszy zakup gier czy nowych konsol. 
 
Biorąc pod uwagę liczbę graczy w Polsce warto przyjrzeć się strukturze geograficznej i ekonomicznej lokalnych 
konsumentów. Polacy najwięcej grają we wsiach oraz małych i średnich miejscowościach (odpowiednio 33% i 
32%). Im większe miejsce zamieszkania przeciętnego obywatela, tym mniejszy jest jego udział w strukturze 
graczy. Miasta powyżej 100 tys. są miejscem życia dla 1/5 graczy, a pond półmilionowe metropolie – dla ok. 
16%. Mniejsze różnice widać zaś w kwestiach ekonomicznych. Gracze z ubogich gospodarstw domowych tworzą 
24% ogółu. Gracze należący do klasy średniej są najbardziej liczną grupą, która stanowi 42% udział w strukturze. 
Tuż za nimi plasują się gracze z dobrą sytuacją finansową w domu – 34%. 
Coraz więcej graczy w Polsce decyduje się na zakup gier i dodatków za pośrednictwem Internetu. W 2019 ok. 
42% graczy kupiło wersję cyfrową. W przyszłości aż 55% użytkowników konsol oraz 46% użytkowników 
komputerów PC deklaruje chęć zakupu gry w dystrybucji cyfrowej. Dodatki, skórki i rozszerzenia do gier 
kupowane online zainteresowały przeszło 28% graczy komputerowych.  
 
 

źródło: Polish'19 Gamers Research  
Gry dzielą się nie tylko na platformy, na których są dostępne, ale również na gatunki. Popularność tychże dosyć 
mocno zależy od przeznaczenia urządzenia jak i możliwości technicznych, które pozwalają na komfortową 
rozgrywkę.  
 
Gracze na PC najczęściej wybierają gry: 
- RPG 38% 
- Logiczne 38% 
- Wyścigowe 38% 
 
Gracze korzystający z konsol wybierają gry: 
- Wyścigowe 58% 
- Przygodowe 49% 
- Akcji 45% 
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Źródło: Bureau of Labor statistics 

 

Jak wskazują badania przeprowadzone przez Bureau of Labor Statistics, w USA, mimo dużych nakładów na 
kampanie informacyjne mające na celu promowanie zdrowego stylu życia, przeciętny czas spędzony na 
rozgrywce z każdym rokiem wydłuża się. Od 2008 do 2018 wzrósł przeciętnie o około połowę, z 12 minut 
dziennie aż do 17 minut dziennie. Trend mimo okresowych zawahań jest wzrostowy 
 
 

7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, 
za okres objęty sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Dokumencie  

 
W 2019 r. działalność Emitenta koncentrowała się na produkcji gry Nemezis: Mysterious Journey III. Nakłady 
produkcyjne we wskazanym okresie wyniosły 225.760,23 zł, co zostało zobrazowane saldem pozycji „Zapasy” 
w bilansie Spółki. 
 
Jednocześnie Emitent zaznacza, że wartość przychodów wygenerowanych w 2019 r. odpowiada wartości 
kosztów poniesionych na produkcję gry. Po ukończeniu gry przychody będą wykazywane z zerową marżą do 
czasu osiągnięcia poziomu wynikającego z poniesionych całkowitych kosztów produkcji (salda bilansowego 
zapasów).  
 
 

8. Ogólny opis planowanych działań i inwestycji emitenta oraz planowany harmonogram ich 
realizacji po wprowadzeniu jego instrumentów finansowych do alternatywnego systemu 
obrotu – w przypadku emitenta, który nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej 
działalności operacyjnej 

 
W dniu 4 maja 2020 r. Emitent dokonał przydziału 250.000 akcji serii D wyemitowanych w ramach subskrypcji 
otwartej, w wyniku której pozyskał 1.375.000 zł. Akcje serii D zostały zarejestrowane w KRS w dniu 22 czerwca 
2020 r. Środki z emisji akcji serii D mają zostać w głównej mierze przeznaczone na dokończenie produkcji oraz 
marketing gry „Nemezis: Mysterious Journey III”. Poniżej przedstawiono harmonogram wydatkowania środków 
na ten cel. 
 

Opis działania Termin realizacji Kwota 

Dokończenie gry Nemezis: 
Mysterious Journey III* 

IVQ 2020 250 tyś PLN 
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Marketing gry Nemezis: 
Mysterious Journey III 

IVQ 2020/ IQ2021 140 tyś PLN 

Tworzenie preprodukcji i budowa 
drugiego zespołu 
deweloperskiego 

2020-2021 240 tyś PLN 

Bieżące wydatki i inne IVQ 2020/ IQ2021 48 tyś PLN 
Źródło: Emitent 

*Emitent wskazuje, że wydatki na dokończenie gry Nemezis: Mysterious Journey III okazały się niższe od 
pierwotnie budżetowanych. Spółka zakłada, że grę uda się zrealizować o około 200 tys. zł taniej (cele emisyjne 
zakładały przeznaczenie na ten cel 660 tys. zł, podczas gdy najprawdopodobniej uda się go zrealizować za około 
410 tys. zł). 
 
Emitent wskazuje, że posiada zabezpieczone środki na realizację powyższych działań. Na 30.09.2020 r. saldo 
środków pieniężnych wynosiło 0,93 mln zł. 
 

9. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 
restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym 

 
Wedle wiedzy Emitenta wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie 
upadłościowe, restrukturyzacyjne ani likwidacyjne. 
 
 

10. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub 
egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta 

 
Wedle wiedzy Emitenta wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie ugodowe, 
arbitrażowe ani egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 
 

11. Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań 
sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres 
obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy 
emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą 
mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji 
o braku takich postępowań 

 
Nie wystąpiły żadne istotne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe, 
włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnich 12 miesięcy lub takie, 
które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub 
mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 
 

12. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy 
instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego 
sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Emitent nie posiadał istotnych, z punktu widzenia posiadaczy 
instrumentów finansowych, zobowiązań. 
 

13. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z 
działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w 
dokumencie  
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W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym Dokumencie, nie wystąpiły 
żadne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wyniki działalności gospodarczej Spółki. 
 
Zawiązanie Spółki zostało zarejestrowane w KRS w dniu 25 kwietnia 2019 r. 
 
W dniu 19 listopada 2019 r. w KRS zarejestrowane zostało 500.000 akcji serii B, w wyniku emisji wskazanych 
akcji Spółka pozyskała 50.000 zł. Emisja akcji serii B skierowana została do Pana Rolanda Pantoły, Pani Joanny 
Pantoły oraz osób kluczowych dla rozwoju Emitenta. 
 
W dniu 19 listopada 2019 r. w KRS zarejestrowane zostało 250.000 akcji serii C, w wyniku emisji wskazanych 
akcji Spółka pozyskała 300.000 zł na produkcję gry Nemezis: Mysterious Journey III. Akcje objęły osoby 
niepowiązane z Emitentem. 
 
W dniu 23 maja 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Stolen Labs Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na mocy wskazanej uchwały 
zmianie uległa nazwa firmy spółki na Detalion Games S.A. Zmiana nazwy firmy zarejestrowana została w KRS w 
dniu 7 sierpnia 2019 r. 
 
W 2019 r. działalność Emitenta koncentrowała się na produkcji gry Nemezis: Mysterious Journey III. Nakłady 
produkcyjne we wskazanym okresie wyniosły 225.760,23 zł, co zostało zobrazowane saldem pozycji „Zapasy” 
w bilansie Spółki. 
 
Jednocześnie Emitent zaznacza, że wartość przychodów wygenerowanych w 2019 r. odpowiada wartości 
kosztów poniesionych na produkcję gry. Po ukończeniu gry przychody będą wykazywane z zerową marżą do 
czasu osiągnięcia poziomu wynikającego z poniesionych całkowitych kosztów produkcji (salda bilansowego 
zapasów).  
 
W dniu 14 października 2019 Emitent zawarł z PlayWay S.A. jedną umowę o dzieło i przeniesienie majątkowych 
praw autorskich obejmujących wizualizację pomysłu gier komputerowych. Umowy zostały zawarte na 
warunkach rynkowych, a wynagrodzenie nie odbiegało od przeciętnego w branży za przyjęty zakres prac. 
 
 

14. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej 
Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu 
danych finansowych, o których mowa w Rozdziale V 

 
W dniu 6 lutego 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie 
podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na 
okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w liczbie nie mniejszej niż 1 oraz 
nie większej 250.000 oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz uchwałę 
nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki. 
 
W dniach 24 lutego 2020 r. i 6 kwietnia 2020 r. Emitent zawarł z PlayWay S.A. dwie umowy o dzieło i 
przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmujących wizualizację pomysłu gier komputerowych. Umowy 
zostały zawarte na warunkach rynkowych, a wynagrodzenie nie odbiegało od przeciętnego w branży za przyjęty 
zakres prac. 
 
W dniu 21 kwietnia 2020 r. Emitent zawarł umowę z CreativeForge Games S.A. w zakresie przeniesienia na 
Spółkę własności modułów wraz z prezentacją gry w postaci trailera oraz dostępem do konta Steam gry 
„Chernobyl 1986”, a także przeniesienia autorskich praw majątkowych, za cenę 20 tys. zł. 
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W dniu 4 maja 2020 r. Emitent dokonał przydziału 250.000 akcji serii D wyemitowanych w ramach subskrypcji 
otwartej, w wyniku której pozyskał 1.375.000 zł. Akcje serii D zostały zarejestrowane w KRS w dniu 22 czerwca 
2020 r. 
 
W dniu 9 czerwca 2020 r. Emitent zawarł umowę nabycia autorskich praw majątkowych do gry „Plastic 
Rebellion” od Movie Games S.A. Emitent planuje premierę gry na PC w III kw. 2020 r., natomiast na Nintendo 
Switch w ciągu 12 miesięcy od premiery na PC. 
 
W dniu 12 sierpnia 2020 r. Emitent zawarł umowę z osobą fizyczną niepowiązaną z Emitentem w zakresie 
stworzenia preprodukcji gry komputerowej „Medieval Machines”. Umowa została zawarta na warunkach 
rynkowych, a wynagrodzenie nie odbiega od przeciętnego w branży za przyjęty zakres prac. 
 
W dniu 23 września 2020 r. miała miejsce premiera gry „Plastic Rebellion” na PC. 
 
 

15. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta 

Dane o członkach Zarządu Emitenta 
Zgodnie z postanowieniami § 15 Statutu Spółki Zarząd Detalion Games S.A. składa się od jednego do trzech 
członków. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą Spółki na wspólną kadencję 
trwającą 5 lat. 
 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Zarząd Spółki jest jednoosobowy. 
 
Aleksandra Cwalina – Prezes Zarządu  
  

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

kadencji, na jaką dana osoba została powołana  
  

Aleksandra Cwalina – Prezes Zarządu Detalion Games S.A., termin upływu kadencji 6 lutego 2025 
  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
  

Wykształcenie: 
1993-2000 Warszawski Uniwersytet Medyczny, lekarz medycyny 

Doświadczenie zawodowe: 
1997-1998 Dziennikarz i redaktor naczelny pisma Secret Service 
1998-1999 Zastępca redaktora naczelnego pisma PC GAMES CD 
1999-2001 Redaktor naczelny pisma Click 
2001-2002 Menedżer działu gier dla dzieci w firmie CD Project 
2004-2007 Zarządzający zespołem produkującym Wiedźmina w CD Projekt 
2007-2009 Dyrektor zarządzający w firmie CD Project Localisation Centre 
2010-2012 Kierownik redakcji pisma Medycyna po Dyplomie  
2002-obecnie Właściciel firmy Krupik (jednoosobowa działalność gospodarcza) 
2020-obecnie Prezes firmy Detalion Games SA 

 
c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta  
  

Osoba nie wykonuje żadnych działań poza emitentem mających istotne znaczenie dla emitenta. 
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d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 

była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  

  
Aleksandra Cwalina w okresie ostatnich trzech lat nie była członkiem organów zarządzających lub 
nadzorczych, ani wspólnikiem w spółkach 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 wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 
prawa handlowego.  

  
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 

członka organu zarządzającego lub nadzorczego  
  

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego.  

  
g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  

  
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

  
h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  
  

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  
 

Dane o członkach Rady Nadzorczej Emitenta 
 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

▪ Krzysztof Kostowski – przewodniczący Rady Nadzorczej 
▪ Grzegorz Czarnecki – członek Rady Nadzorczej 
▪ Piotr Karbowski – członek Rady Nadzorczej 
▪ Jakub Michał Linke – członek Rady Nadzorczej 
▪ Justyna Łusiak – członek Rady Nadzorczej 

 
Krzysztof Kostowski – Przewodniczący RN 
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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  
  
Krzysztof Kostowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 21.11.2023 
  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
 

Doświadczenie zawodowe: 
2011 – obecnie Prezes Zarządu PlayWay Spółka Akcyjna 
2002 – obecnie "Play" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością – członek Zarządu 
 
Członek Rady Nadzorczej w spółkach: 
2019 – obecnie Creativeforge Games Spółka Akcyjna 
2019 – obecnie Circlegames Spółka Akcyjna 
2019 – obecnie Freemind Spółka Akcyjna 
2018 – obecnie Ragged Games Spółka Akcyjna 
2018 – obecnie Pixel Flipper Spółka Akcyjna 
2018 – obecnie Uf Games Spółka Akcyjna 
2018 – obecnie Ultimate Games Spółka Akcyjna 
2017 – obecnie Black Mirror Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta  
  
Osoba pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie. PlayWay S.A. jest w 
posiadaniu 740.000 akcji Spółki reprezentujących 37,00%, kapitału zakładowego Emitenta oraz 
dających prawo do 37,00% głosów na jego WZA.  
  

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  
  
2011 – obecnie Prezes Zarządu PlayWay S.A. 
2002 – obecnie Członek Zarządu "Play" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
 
Członek Rady Nadzorczej w spółkach: 
2019 – obecnie Creativeforge Games S.A. 
2019 – obecnie Circlegames S.A. 
2019 – obecnie Freemind S.A. 
2018 – obecnie Ragged Games S.A. 
2018 – obecnie Pixel Flipper S.A. 
2018 – obecnie Uf Games S.A. 
2018 – obecnie Ultimate Games S.A 
 
Prokurent, wspólnik: 
2017 – obecnie Black Mirror Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
 
  

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 
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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  
  
Krzysztof Kostowski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków 
za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego  
  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego 
lub nadzorczego.  
  

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  
 
2011 – obecnie Prezes Zarządu PlayWay S.A. 
2002 – obecnie Członek Zarządu "Play" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
 
Członek Rady Nadzorczej w spółkach: 
2019 – obecnie Creativeforge Games S.A. 
2019 – obecnie Circlegames S.A. 
2019 – obecnie Freemind S.A. 
2018 – obecnie Ragged Games S.A. 
2018 – obecnie Pixel Flipper S.A. 
2018 – obecnie Uf Games S.A. 
2018 – obecnie Ultimate Games S.A 
 
Prokurent, wspólnik: 
2017 – obecnie Black Mirror Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
  

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  
  
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  
 

  
Grzegorz Czarnecki – członek RN 
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana  
  
Grzegorz Czarnecki, Członek Rady Nadzorczej Detalion Games S.A., termin upływu kadencji 21.11.2023 
  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
 

Wykształcenie: 
Pan Grzegorz Czarnecki posiada wykształcenie wyższe. W 1988 roku ukończył dzienne pięcioletnie 
studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Wydziale 
Ekonomiczno-Rolniczym, na kierunku Ekonomia. 
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Doświadczenie zawodowe: 
2018 – obecnie Gaming Factory S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2018 – obecnie Detalion Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2018 – obecnie Moonlit S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2018 – obecnie UF Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2018 – obecnie Pixel Flipper S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2018 – obecnie Console Labs S.A – Członek Rady Nadzorczej;  
2017 – obecnie Ultimate Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2017 – obecnie Black Mirror Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; wspólnik 
2018 – obecnie Duality S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2019 - obecnie Creativeforge Games S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;  
2019 – obecnie Art. Games Studio S.A.  – Członek Rady Nadzorczej;  
2015 – obecnie PlayWay S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2019 – obecnie Anciet Games Spółka Akcyjna – Członek Rady Nadzorczej 
2020 – obecnie Atomic Jelly S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2019 – obecnie Circlegames S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2020 – obecnie Degenerals S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2019 – obecnie Freemind S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2019 – obecnie Games Operators S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2020 – obecnie Pentacle S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2019 – obecnie Polyslash S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2018 – obecnie Stereo Games S.A – Członek Rady Nadzorczej 
2020 – obecnie Woodland Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2006 – obecnie Grzegorz Czarnecki Taniegry.pl – własna działalność gospodarcza;  
1999 – 2005 Lyreco S.A. – Senior Sales Executive. 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta  
  
Osoba nie wykonuje żadnych działań poza emitentem mających istotne znaczenie dla emitenta. 
  

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  
  
2018 – obecnie Gaming Factory S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2018 – obecnie Detalion Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2018 – obecnie Moonlit S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2018 – obecnie UF Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2018 – obecnie Pixel Flipper S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2018 – obecnie Console Labs S.A – Członek Rady Nadzorczej;  
2017 – obecnie Ultimate Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2017 – obecnie Black Mirror Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; wspólnik 
2018 – obecnie Duality S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2019 - obecnie Creativeforge Games S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;  
2019 – obecnie Art. Games Studio S.A.  – Członek Rady Nadzorczej;  
2015 – obecnie PlayWay S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2019 – obecnie Anciet Games Spółka Akcyjna – Członek Rady Nadzorczej 
2020 – obecnie Atomic Jelly S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2019 – obecnie Circlegames S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2020 – obecnie Degenerals S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2019 – obecnie Freemind S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
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2019 – obecnie Games Operators S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2020 – obecnie Pentacle S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2019 – obecnie Polyslash S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2018 – obecnie Stereo Games S.A – Członek Rady Nadzorczej 
2020 – obecnie Woodland Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
  

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym  
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego  
  
Grzegorz Czarnecki w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków 
za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego  
  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego 
lub nadzorczego.  
  

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  
 
2018 – obecnie Gaming Factory S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2018 – obecnie Detalion Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2018 – obecnie Moonlit S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2018 – obecnie UF Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2018 – obecnie Pixel Flipper S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2018 – obecnie Console Labs S.A – Członek Rady Nadzorczej;  
2017 – obecnie Ultimate Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2017 – obecnie Black Mirror Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; wspólnik 
2018 – obecnie Duality S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2019 - obecnie Creativeforge Games S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;  
2019 – obecnie Art. Games Studio S.A.  – Członek Rady Nadzorczej;  
2015 – obecnie PlayWay S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
2019 – obecnie Anciet Games Spółka Akcyjna – Członek Rady Nadzorczej 
2020 – obecnie Atomic Jelly S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2019 – obecnie Circlegames S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2020 – obecnie Degenerals S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2019 – obecnie Freemind S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2019 – obecnie Games Operators S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2020 – obecnie Pentacle S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2019 – obecnie Polyslash S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2018 – obecnie Stereo Games S.A – Członek Rady Nadzorczej 
2020 – obecnie Woodland Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
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h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  
  
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  

 
Piotr Karbowski – członek RN 
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana  
  
Piotr Karbowski, Członek Rady Nadzorczej Detalion Games S.A., termin upływu kadencji 21.11.2023 
  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
 

Wykształcenie: 
2000-2005 Augustowskie Centrum Edukacyjne, technik elektronik 
 
Doświadczenie zawodowe: 
2020 – nadal Atomic Jelly S.A, Członek Rady Nadzorczej 
2020 – nadal Big Cheese Studio Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 
2018 – nadal Console Labs S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2019 – nadal CreativeForge Games S.A., Prezes Zarządu 
2019 – 2020 Detalion Games S.A., Prezes Zarządu 
2019 – 2019 GameBoom VR Sp. z o.o., Prezes Zarządu 
2019 – nadal Games Operators S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2020 – nadal Pentacle S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2020 – nadal Play2Chill S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2018 – nadal Ragged Games S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2019 – nadal Rockgame S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2018 – nadal Stereo Games S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2019 – 2020 Titan Gamez Sp. z o.o., Wspólnik 
2020 – nadal Woodland Games S.A., Członek Rady Nadzorczej 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta  
  
Osoba nie wykonuje żadnych działań poza emitentem mających istotne znaczenie dla emitenta. 
  

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  
  
2020 – nadal Atomic Jelly S.A, Członek Rady Nadzorczej 
2020 – nadal Big Cheese Studio Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 
2018 – nadal Console Labs S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2019 – nadal CreativeForge Games S.A., Prezes Zarządu 
2019 – 2020 Detalion Games S.A., Prezes Zarządu 
2019 – 2019 GameBoom VR Sp. z o.o., Prezes Zarządu 
2019 – nadal Games Operators S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2020 – nadal Pentacle S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2020 – nadal Play2Chill S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2018 – nadal Ragged Games S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2019 – nadal Rockgame S.A., Członek Rady Nadzorczej 
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2018 – nadal Stereo Games S.A., Członek Rady Nadzorczej 
  

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym  
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego  
  
Piotr Karbowski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za 
przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego  
  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego 
lub nadzorczego.  
  

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  
 
2020 – nadal Atomic Jelly S.A, Członek Rady Nadzorczej 
2020 – nadal Big Cheese Studio Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 
2018 – nadal Console Labs S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2019 – nadal CreativeForge Games S.A., Prezes Zarządu 
2019 – 2020 Detalion Games S.A., Prezes Zarządu 
2019 – 2019 GameBoom VR Sp. z o.o., Prezes Zarządu 
2019 – nadal Games Operators S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2020 – nadal Pentacle S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2020 – nadal Play2Chill S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2018 – nadal Ragged Games S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2019 – nadal Rockgame S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2018 – nadal Stereo Games S.A., Członek Rady Nadzorczej 
  

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  
  
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  

 
 
Jakub Linka– członek RN 
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana  
  
Jakub Linka, Członek Rady Nadzorczej Detalion Games S.A., termin upływu kadencji 21.11.2023  
  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
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Wykształcenie: 
2010 – 2015 Logistyka przedsiębiorstw, Wojskowa Akademia Techniczna 
 
Doświadczenie zawodowe: 
2013 stażysta w spółce PriceWaterhouseCoopers 
2016 – 2019 specjalista ds. inwestycji w spółkach Krypton Finance oraz Argon 
2018 – obecnie Członek Zarządu oraz wspólnik spółki Jobot24 
2018 – obecnie Prezes Zarządu spółki ABG 
2019 – obecnie Członek Zarządu w spółkach Krypton Finance oraz Argon 
2019 – obecnie Członek Zarząd oraz wspólnik spółki P296 
2020 – obecnie wspólnik Rock Capital Sp. z o.o. s.k. 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta  
  
Osoba nie wykonuje żadnych działań poza emitentem mających istotne znaczenie dla emitenta. 
  

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  
  
2018 – obecnie Członek Zarządu oraz wspólnik spółki Jobot24 
2018 – obecnie Prezes Zarządu spółki ABG 
2019 – obecnie Członek Zarządu w spółkach Krypton Finance oraz Argon 
2019 – obecnie Członek Zarząd oraz wspólnik spółki P296 
2020 – obecnie wspólnik Rock Capital Sp. z o.o. s.k. 
  

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  
  
Jakub Linke w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za 
przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  
 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego  
  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego 
lub nadzorczego.  
  

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  
 
Osoba nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki 
kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
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h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  
  
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  

 
Justyna Łusiak – członek RN 
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana  
  
Justyna Łusiak, Członek Rady Nadzorczej Detalion Games S.A., termin upływu kadencji 21.11.2023  
  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
 

Wykształcenie: 
2008 – 2011 Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, kierunek logistyka, tytuł licencjata 
2011 – 2013 Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, kierunek logistyka, tytuł magistra 
2011 – 2018 Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo, tytuł magistra 
2019 – obecnie aplikacja adwokacka przy Izbie Adwokackiej w Warszawie 
 
Doświadczenie zawodowe: 
2014 logistyk w Dachser Sp. z o.o.  
2014 – 2015 praca w rodzinnej firmie PPHU REDI Ewa Łusiak 
2016 – 2018 praca w Kancelarii Adwokackiej Marka Małeckiego na stanowiskach praktykanta, 
asystenta prawnika i prawnika 
2019 – obecnie aplikant adwokacki w Kancelarii Adwokackiej Marka Małeckiego 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta  
  
Osoba nie wykonuje żadnych działań poza emitentem mających istotne znaczenie dla emitenta. 
  

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  
  
Justyna Łusiak w okresie ostatnich trzech lat nie była członkiem organów zarządzających lub 
nadzorczych, ani wspólnikiem w spółkach 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  
  
Justyna Łusiak w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana na mocy prawomocnych wyroków za 
przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  
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f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego  
  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego 
lub nadzorczego.  
  

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  
 
Osoba nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki 
kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
  

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  
  
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  

  
 

16. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co 
najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 

 
 

Akcjonariusz Akcje % w kapitale Głosy na WZA % w głosach 

PlayWay S.A.  655 400 32,77% 655 400 32,77% 

Roland Pantoła* 151 500 7,58% 151 500 7,58% 

Joanna Pantoła* 101 000 5,05% 101 000 5,05% 

Pozostali 1 092 100 54,61% 1 092 100 54,61% 

Razem 2 000 000 100,00% 2 000 000 100,00% 
Źródło: Emitent 

(*) Pani Joanna Pantoła jest córką Pana Rolanda Pantoły. Pan Roland Pantoła oraz Pani Joanna Pantoła pozostają w 
domniemanym porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 4 ustawy o ofercie publicznej posiadając łącznie 252.500 
akcji Spółki reprezentujących 12,63% kapitału zakładowego oraz głosów na WZA Emitenta. 
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V. Sprawozdania finansowe 
1. Sprawozdanie finansowe Detalion Games S.A. za 2019 r.  
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2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania 
finansowego Detalion Games S.A. za rok 2019 
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VI. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I II  kwartał 
2020 r. 
1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe 

 
 

Wyszczególnienie 
Stan na 

30.09.2020 
Stan na 

30.09.2019 
 

 
           

    AKTYWA      

A.  AKTYWA TRWAŁE      

I.  Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00  

1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych     

2.  Wartość firmy     

3.  Inne wartości niematerialne i prawne     

4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne     

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00  

1.  Środki trwałe  0,00 0,00  

  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 0,00  0,00  

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00  0,00  

  1.  Od jednostek powiązanych     

  2.  Od pozostałych jednostek     

III.  Należności długoterminowe 0,00 0,00  

1.  Od jednostek powiązanych     

2.  Od pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

      

3.  Od pozostałych jednostek     

IV.  Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00  

1.  Nieruchomości 0,00 0,00  

2.  Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00  

3.  Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00  

  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00  

      - udziały lub akcje    

      - inne papiery wartościowe    

      - udzielone pożyczki    

      - inne długoterminowe aktywa finansowe    

  
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00  

      - udziały lub akcje    

      - inne papiery wartościowe    

      - udzielone pożyczki    

      - inne długoterminowe aktywa finansowe    

  c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00  

      - udziały lub akcje    

      - inne papiery wartościowe    

      - udzielone pożyczki    

      - inne długoterminowe aktywa finansowe    

4. Inne inwestycje Długoterminowe 0,00  0,00  
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V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00  

1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00  

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00  

 
 

Wyszczególnienie 
Stan na 

30.09.2020 

Stan na 

30.09.2019 
 

 

B.  AKTYWA OBROTOWE 1 546 907,41 437 767,01  

I.  Zapasy 501 539,86 160 760,23  

1.  Materiały      

2.  Półprodukty i produkty w toku 501 539,86 160 760,23  

3.  Produkty gotowe      

4.  Towary      

5.  Zaliczki na dostawy      

II.  Należności krótkoterminowe 112 809,86 38 360,40  

1.  Należności od jednostek powiązanych 0 0  

         

         

         

         

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0 0  

         

         

         

         

3. Należności od pozostałych jednostek 112 809,86 38 360,40  

  515,96      

  515,96      

         

  112 293,90 38 360,40 14 711,40  

         

         

III.  Inwestycje krótkoterminowe 932358,7 238646,38  

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 932358,7 238646,38  

  0      

         

         

         

         

  0 0 0  

         

         

         

         

  932358,7 238646,38 71911,1  

  932358,7 238646,38 71911,1  

         

         

2. Inne inwestycje krótkoterminowe      

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 198,99 0  

C.  NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY      

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE      

AKTYWA RAZEM: 1 546 907,41 437 767,01  
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Wyszczególnienie 
Stan na 

30.09.2020 

Stan na 

30.09.2019 
 

 

    
PASYWA      

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 537 333,68 434 008,61 
 

I.     Kapitał (fundusz) podstawowy 200 000,00 150 000,00 
 

II.   Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 473 534,29   
 

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną 

udziałów (akcji) 1 473 534,29   
 

III.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:     
 

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej     
 

IV.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:   300 000,00 
 

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki     
 

- na udziały (akcje) własne     
 

V.  Zysk (strata) z lat ubiegłych -29 014,23   
 

VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego -107 186,38 -15 991,39 
 

VII.   Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)     
 

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 9 573,73 3 758,40 
 

I.   Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 
 

  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     
 

  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne     
 

       - długoterminowa     
 

       - krótkoterminowa     
 

  3. Pozostałe rezerwy     
 

       - długoterminowa     
 

       - krótkoterminowa     
 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 
 

  1.  Wobec jednostek powiązanych     
 

  
2.  Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 

w kapitale 
  

  
 

  3.  Wobec pozostałych jednostek 0 0  

    a) kredyty i pożyczki     
 

    b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     
 

    c) inne zobowiązania finansowe     
 

    d) zobowiązania wekslowe     
 

    e) inne     
 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 9 573,73 3 758,40 
 

  1.  Wobec jednostek powiązanych 0,00 3 758,40 
 

    a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   0,00 
 

         - do 12 miesięcy    
 

         - powyżej 12 miesięcy     
 

    b)  inne     
 

  2.   
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 

w kapitale 0,00 0,00 
 

    a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:     
 

         - do 12 miesięcy     
 

         - powyżej 12 miesięcy     
 

    b)  inne     
 

  3.   Wobec pozostałych jednostek 9 573,73 3 758,40 
 

    a)  kredyty i pożyczki     
 

    b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     
 

    c)  inne zobowiązania finansowe     
 

    d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 522,90 2 681,40 
 

         - do 12 miesięcy 6 522,90  2 681,40 
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         - powyżej 12 miesięcy     
 

    e) zaliczki otrzymane na dostawy     
 

    f)  zobowiązania wekslowe     
 

    g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 050,83 1 077,00 
 

    h)  z tytułu wynagrodzeń     
 

    i)  inne     
 

  4. Fundusze specjalne     
 

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
 

  1.  Ujemna wartość firmy     
 

  2.  Inne rozliczenia międzyokresowe     
 

     - długoterminowe     
 

     - krótkoterminowe     
 

PASYWA RAZEM: 
1 546 907,41 437 767,01 

 

 
 
 

Wyszczególnienie 

Za okres od 
01.07.2020 

do 
30.09.2020 

Za okres od 
01.01.2020 

do 
30.09.2020 

Za okres od 
01.07.2019 

do 
30.09.2019 

Za okres od 
01.01.2019 

do 
30.09.2019  

 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 108 579,63 275 779,63 100 300,23 160 760,23  

    w tym: od jednostek powiązanych          

  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów          

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

108 579,63 275 779,63 100 300,23 160 760,23  

  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki          

  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów          

B. Koszty działalności operacyjnej 171 917,80 382 591,54 111 789,88 176 742,38  

  I. Amortyzacja          

  II.  Zużycie materiałów i energii 0,00 5 808,04 300,23 300,23  

  III. Usługi obce 61 736,29 242 450,59 102 726,74 166 716,24  

  IV. Podatki i opłaty, w tym:  36,37 1 046,56 717,00 1 680,00  

     - podatek akcyzowy          

  V. Wynagrodzenia 108 289,00 128 307,00 6 157,89 6 157,89  

  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 727,44 4 850,65 1 885,03 1 885,03  

  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 128,70 128,70 2,99 2,99  

  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów          

C. Wynik ze sprzedaży (A-B) -63 338,17 -106 811,91 -11 489,65 -15 982,15  

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,29 0,91 0,00 0,60  

  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych          

  II.  Dotacje          

  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych          

  IV. Inne przychody operacyjne 0,29 0,91   0,60  

E. Pozostałe koszty operacyjne 1,43 141,62 0,50 0,50  

  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          

  II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych          

  III. Inne koszty operacyjne 1,43 141,62 0,50 0,50  
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F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) -63 339,31 -106 952,62 -11 490,15 -15 982,05  

G. Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00  

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:          

     a) od jednostek powiązanych, w tym:          

    - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale          

    b) od jednostek pozostałych, w tym:          

    - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale          

  II. Odsetki, w tym:          

     - od jednostek powiązanych          

  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:          

    - w jednostkach powiązanych          

  IV. Aktualizacja wartości inwestycji          

  V. Inne       0,00  

H. Koszty finansowe 233,76 233,76 9,34 9,34  

  I. Odsetki, w tym:          

     - dla jednostek powiązanych          

  II.  Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:          

    - w jednostkach powiązanych          

  III. Aktualizacja wartości inwestycji          

  IV. Inne   233,76 233,76 9,34 9,34  

I. Wynik brutto (I+/-J) -63 573,07 -107 186,38 -11 499,49 -15 991,39  

J. Podatek dochodowy          

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)          

L. Wynik netto (K-L-M) -63 573,07 -107 186,38 -11 499,49 -15 991,39  

 
 
 

Wyszczególnienie 
Za okres od 

01.07.2020 do 
30.09.2020 

Za okres od 
01.01.2020 do 

30.09.2020 

Za okres od 
01.07.2019 do 

30.09.2019 

Za okres od 
01.01.2019 do 

30.09.2019  

 

A. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 

Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ     

 

I. Zysk (strata) netto -63 573,07 -107 186,38 -11 499,49 -15 991,39  

II. Korekty razem -115 117,58 -328 191,75 -121 765,23 -195 362,23  

  1. Amortyzacja          

  
2. Zyski (straty) z tytułu różnic 

kursowych 
         

  
3. Odsetki i udziały w zyskach 

(dywidendy) 
         

  
4. Zysk (strata) z działalności 

inwestycyjnej 
         

  5. Zmiana stanu rezerw          

  6. Zmiana stanu zapasów -108 579,63 -275 779,63 -100 300,23 -160 760,23  

  7. Zmiana stanu należności -10 796,36 -58 645,86 -23 649,00 -38 360,40  

  

8. Zmiana stanu zobowiązań 

krótkoterminowych, z wyjątkiem 

pożyczek i kredytów 

4 457,40 6 432,73 2 184,00 3 758,40  
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9. Zmiana stanu rozliczeń 

międzyokresowych 
-198,99 -198,99      

  10. Inne korekty          

III. 
Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej (I +/-II) 
-178 690,65 -435 378,13 -133 264,72 -211 353,62  

B. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 

Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 
         

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00  

  

1. Zbycie wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 

         

  
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości 

oraz wartości niematerialne i prawne 
         

  
3. 

Z aktywów finansowych, w tym:          

    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          

II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00  

  

1. Nabycie wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 

         

  
2. Inwestycje w nieruchomości oraz 

wartości niematerialne i prawne 
         

  
3. 

Na aktywa finansowe, w tym:          

    a) w jednostkach powiązanych          

    b) w pozostałych jednostkach          

    - nabycie aktywów finansowych          

    - udzielone pożyczki długoterminowe          

  
4. 

Inne wydatki inwestycyjne          

III. 
Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej (I-II) 
0,00 0,00 0,00 0,00  

C. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 

Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 
         

I. Wpływy 0,00 1 375 016,50 300 000,00 450 000,00  

  

1. Wpływy netto z wydania udziałów 

(emisji akcji) i innych instrumentów 

kapitałowych 

  1 375 016,50 300 000,00 450 000,00  

  2. Kredyty i pożyczki          

  
3. Emisja dłużnych papierów 

wartościowych 
         

  
4. 

Inne wpływy finansowe          

II. Wydatki 0,00 151 482,21 0,00 0,00  

  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych          

  
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 

włascicieli 
         

  
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, 

wydatki z tytułu podziału zysku 
         

  
4. 

Spłaty kredytów i pożyczek          

  
5. Wykup dłużnych papierów 

wartościowych 
         

  
6. Z tytułu innych zobowiązań 

finansowych 
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7. Płatności zobowiązań z tytułu umów 

leasingu finansowego 
         

  
8. 

Odsetki          

  
9. 

Inne wydatki finansowe 0,00 151 482,21 0,00    

III. 
Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej (I-II) 
0,00 1 223 534,29 300 000,00 450 000,00  

D. 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, 

RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) 
-178 690,65 788 156,16 166 735,28 238 646,38  

E. 
BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW 

PIENIĘŻNYCH, W TYM 
         

  
- zmiana stanu środków pieniężnych z 

tytułu różnic kursowych 
         

F. 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK 

OKRESU 
1 111 049,35 144 202,54 71 911,10 0,00  

G. 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC 

OKRESU (F+/-D), W TYM 
932 358,70 932 358,70 238 646,38 238 646,38  

  - o ograniczonej możliwości dysponowania          

 
 
 

Wyszczególnienie 
Stan na 

30.09.2020 
Stan na 

30.09.2019 
 

 
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) 420 985,77 100 000,00  

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      

   b) korekty błędów podstawowych      

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 420 985,77 100 000,00  

   1. Kapitał podstawowy na początek okresu 175 000,00 100 000,00  

      1.1. Zmiany kapitału podstawowego 25 000,00 50 000,00  

         a) zwiększenia (z tytułu) 25 000,00 50 000,00  

            - wydania udziałów (emisji akcji) 25 000,00 50 000,00  

            - inne      

         b) zmniejszenia (z tytułu)      

            - umorzenia udziałów (akcji)      

            - inne      

      1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 200 000,00 150 000,00  

   2. Kapitał zapasowy na początek okresu 275 000,00    

      2.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 198 534,29    

         a) zwiększenia (z tytułu) 1 198 534,29    

            - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 1 198 534,29    

            - podziału zysku (ustawowo)      

            - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 
wartość) 

     

            - inne      

         b) zmniejszenia (z tytułu)      

            - pokrycia straty      

            - inne      

      2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1 473 534,29 0,00  

   3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu      

      3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny      

         a) zwiększenia (z tytułu)      

            - …      

         b) zmniejszenia (z tytułu)      

            - zbycia środków trwałych      

            - …      

      3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu      

   4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu   0,00  

      4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych   300 000,00  

         a) zwiększenia (z tytułu)   300 000,00  



                                                                                                          Dokument Informacyjny Detalion Games S.A. 

Strona | 151  
 
 
 
 
 

            - …   300 000,00  

         b) zmniejszenia (z tytułu)      

            - …      

      4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu   300 000,00  

   5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu      

      5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu      

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      

         b) korekty błędów podstawowych      

      5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach      

         a) zwiększenia (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) rachunkowości      

         b) korekty błędów podstawowych      

      5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 29 014,23    

         a) zwiększenia (z tytułu) 29 014,23    

            - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 29 014,23    

            - …      

         b) zmniejszenia (z tytułu)      

            - …      

      5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 29 014,23    

      5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -29 014,23    

   6. Wynik netto -107 186,38 -15 991,39  

   a) zysk netto      

   b) strata netto 107 186,38 15 991,39  

   c) odpisy z zysku      

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 
1 537 

333,68 
434 008,61  

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) 

1 537 
333,68 

434 008,61  

 
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach 

stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 
 
 

Rokiem obrotowym jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. 

Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.  

Na wynik finansowy netto w Jednostce składa się: 

a) wynik działalności podstawowej  

b) wynik z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 

c) wynik operacji finansowych 

d) wynik operacji nadzwyczajnych 

e) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. 

Wynik działalności podstawowej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami bieżącej działalności podstawowej 

a kosztami tej działalności, powiększonymi o całość poniesionych od początku roku obrotowego, kosztów 

dotyczących działalności podstawowej. 

Przychody bieżącej działalności podstawowej: 
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• Przychody netto ze sprzedaży produktów 

• Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 

• Zmiana stanu produktów. 

Konieczność ustalenia zmiany stanu produktów ściśle powiązana jest z zasadą współmierności. W księgach 

rachunkowych jednostki ujmowane są wszystkie osiągnięte przez nią przychody oraz wszystkie koszty związane 

z ich uzyskaniem w tym samym okresie obrachunkowym. Poniesienie jakiegoś rodzaju kosztu powiązane jest z 

otrzymaniem przyszłego przychodu, ale już w kolejnym okresie. W rachunku zysków i start w wariancie 

porównawczym pozycja zmiany stanu produktów umożliwia skorygowanie wartości o stan wyrobów gotowych, 

które jednostka wyprodukowała w danym okresie, ponosząc koszty związane z produkcją, która nie została 

sprzedana w tym samym okresie. 

Kosztami działalności podstawowej są w szczególności: 

• opłaty stałe: koszty wynajmu biura, koszty rozmów telefonicznych i mediów 

• koszty wynagrodzeń i podróży służbowych osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji 

działalności podstawowej 

• materiały zużyte oraz usługi obce i pozostałe koszty dotyczące bezpośrednio realizowanej działalności 

• koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych 

bezpośrednio przy działalności podstawowej. 

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej powstaje z różnicy przychodów i kosztów pozostałych operacji 

gospodarczych. 

Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu: 

dywidend, odsetek uzyskanych, zysków ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek dodatnich 

różnic kursowych nad ujemnymi a kosztami finansowymi, w szczególności poniesionymi z tytułu: strat ze zbycia 

inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. 

Zgodnie z art. 28b Ustawy o rachunkowości Spółka korzysta z przysługującego jej prawa i nie wycenia 
instrumentów finansowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad 
uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 

Wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę pomiędzy zyskami a stratami nadzwyczajnymi powstałymi 

od początku roku obrotowego. 

Zasada istotności i stopa dyskontowa 

Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego 

jednostki, jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej za poprzedni okres 

sprawozdawczy w przypadku wielkości bilansowych lub te kwoty, które przekraczają 5% wyniku finansowego 

brutto w przypadku wielkości wynikowych. 

Ostateczną decyzję, co do wysokości kwoty istotności podejmuje główny księgowy w porozumieniu z prezesem 

zarządu. 

Przyjmuje się, iż w Jednostce będzie się stosować stopę dyskontową w wysokości równej WIBOR 3M 

obowiązującą w ostatnim dniu roboczym poprzedniego dnia. 

Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się według metody pośredniej.  
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Metody wyceny aktywów i pasywów (art. 10 ust. 1 pkt 2 UoR) ustala się przyjmując założenie, że jednostka 

będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie, bez 

postawienia jej w stan upadłości lub likwidacji. 

Konta ksiąg pomocniczych (analityka) zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów 

kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym, jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek 

(zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej. 

Konta analityczne tworzy się w miarę potrzeb, stosując system dziesiętny. Prowadzona bieżąca aktualizacja 

kont analitycznych i syntetycznych nie wymaga odrębnego zarządzenia.  

W ramach przyjętych zasad rachunkowości stosuje się uproszczenia określonych w art. 4 ust. 4 ustawy o 

rachunkowości – nisko cenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości do kwoty 10000 zł 

umarza się jednorazowo z pominięciem ewidencji bilansowej. 

W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje 

się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi, 

wystawionego przez uprawnioną osobę, sprawdzonego i podpisanego przez kierownika właściwego działu oraz 

zaakceptowanego przez kierownika jednostki. Dowody zastępcze nie mogą być stosowane w przypadku 

operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz 

skup metali nieżelaznych od ludności. 

Dowód zastępczy powinien posiadać: 

a) datę dokonania operacji gospodarczej, 

b) miejsce i datę wystawienia dowodu, 

c) przedmiot, cenę i wartość dokonanego zakupu,  

d) nazwisko, imię i podpis osoby uczestniczącej bezpośrednio w transakcji, 

e) określenie osoby zlecającej zakup i jego przeznaczenie. 

Jednostka zobowiązuje się do stosowania określonych ustawą zasad rachunkowości, rzetelnie i jasno 

przedstawiających jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Sporządzone sprawozdanie 

finansowe jest z zgodne z ustaleniami zawartymi w zasadach (polityce) rachunkowości. 

Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczonych 

ustawą, dostosowując je do potrzeb jednostki, zachowano: 

a) zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust. 1 UoR),  

b) zasadę przewagi treści nad formą prawną (art. 4 ust. 2 UoR), 

c) zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR), 

d) zasadę kontynuacji działalności (art. 5 ust. 2 UoR),  

e) zasadę współmierności – memoriału (art. 6 ust. 1 UoR),  

f) zasadę kosztu historycznego, uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny (art. 7 UoR),  

g) zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR). 

W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości oraz nieokreślonych w niniejszym 

zarządzeniu stosuje się krajowe standardy rachunkowości, a w przypadku ich braku – Międzynarodowe 

Standardy Rachunkowości. 
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Do zagadnień nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, a dotyczących typowych zapisów na kontach 

syntetycznych i analitycznych, a także powiązań pomiędzy kontami stosuje się rozwiązania przyjęte we 

wzorcowych planach kont. 

Zasady (polityka) rachunkowości podlega okresowym weryfikacjom w zależności od zmian wprowadzonych w 

ustawie o rachunkowości, ustawach podatkowych czy sposobie prezentacji danych. Zmiany te wymagają formy 

pisemnej wraz z określeniem daty, od której obowiązują. 

Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów przeprowadzana jest według zasad i z częstotliwością 

określoną w art. 26 UoR. 

AKTYWA TRWAŁE 

Do aktywów trwałych zalicza się te aktywa jednostki, które nie mają charakteru aktywów obrotowych, co 

oznacza, że są wykorzystywane w działalności przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Do 

aktywów trwałych zaliczamy: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa 

finansowe, środki trwałe w budowie. Zadaniem kont zespołu „0” jest odzwierciedlenie wartości początkowej i 

korygujących ją odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych oraz odpisów aktualizujących wartości 

poszczególnych grup składników aktywów trwałych, ich stanów, przychodów i rozchodów. 

Konta zespołu „0” przeznaczone są do ewidencji: 

•   środków trwałych, 

•  wartości niematerialnych i prawnych, 

•  długoterminowych aktywów finansowych, 

•  środków trwałych w budowie, 

•  umorzenia środków trwałych, 

•  umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, 

•  odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, 

•  odpisów aktualizujących wartość wartości niematerialnych i prawnych, 

•  odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych, 

•  pozabilansowych składników majątku trwałego. 

Środki trwałe 

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie użyteczności powyżej 

jednego roku, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do wprowadzenia środków 

trwałych do ksiąg i ujęcia w bilansie nie jest konieczne, aby środki trwałe stanowiły własność lub współwłasność. 

Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym 

charakterze, zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 

3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. 

Wycena 

 A. W ciągu roku obrotowego środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, 

zgodnie z postanowieniami art. 31 ust. 1 UoR. Przy czym cena nabycia obejmuje cenę zakupu 

powiększoną o cło – w przypadku nabycia środka trwałego z importu – oraz o niepodlegający odliczeniu 

podatek akcyzowy, pomniejszoną o rabaty i opust. Natomiast koszt wytworzenia środka trwałego 

obejmuje koszty bezpośrednio wpływające na jego wartość oraz uzasadnioną cześć kosztów pośrednich. 
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Ponadto, wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia polegającego na 

przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego 

środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, 

mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy 

ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Dodatkowo cenę nabycia oraz 

koszt wytworzenia zwiększają koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych na zakup rzeczowych aktywów 

trwałych (art. 28 ust. 8 UoR) do czasu ich oddania do użytkowania, takie jak:  

•  prowizje od kredytów i pożyczek, 

•  odsetki od kredytów i pożyczek,  

•  różnice kursowe od pożyczek i kredytów zarówno dodatnie, jak i ujemne. 

W przypadku nabycia nieodpłatnego – np. w wyniku darowizny – wycena w ciągu roku obrotowego 

następuje według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego.  

 B. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości 

przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości. 

Amortyzacja 

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia 

ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Okres amortyzacji podlega okresowej weryfikacji. Z 

przeprowadzonej weryfikacji sporządza się protokół, który zatwierdza kierownik jednostki. Odpisów 

amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek 

wprowadzono do ewidencji.  

Uznając za ekonomicznie uzasadnione, stawki amortyzacyjne mogą być podwyższane lub obniżane. W tym celu 

kierownik jednostki podejmuje stosowne zarządzenie stanowiące uzupełnienie zarządzenia wprowadzającego 

zasady rachunkowości. 

Stawki, okres i metody amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do ewidencji. 

Przy ustalaniu stawki amortyzacyjnej środków trwałych bierze się pod uwagę: 

• liczbę zmian, na których pracuje dany środek trwały, 

• tempo postępu techniczno-ekonomicznego, 

• wydajność środka trwałego mierzoną liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo 

innym stosownym miernikiem, 

•  prawne lub inne ograniczenia czasu używania, 

•  przewidywaną przy likwidacji cenę sprzedaży istotnej pozostałości po środku trwałym – tzw. wartość 

krańcową. 

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w równych ratach co miesiąc. 

Metodę amortyzacji liniową stosuje się do wszystkich środków trwałych. 

Nisko cenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości do kwoty 10000 zł umarza się 

jednorazowo z pominięciem ewidencji bilansowej. 

Ustalona metoda amortyzacji pozostaje niezmienna przez cały okres użytkowania środka trwałego. 

Odpis z tytułu trwałej utraty wartości 
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Odpisu aktualizującego powodującego możliwość zwiększenia wartości środka trwałego dokonuje się jedynie 

na podstawie odrębnych przepisów. 

W przypadku, kiedy środek trwały przestanie być kontrolowany przez jednostkę z powodu jego planowanej 

likwidacji lub gdy nie przynosi spodziewanych efektów ekonomicznych, a także w przypadku zmiany 

technologii, ma miejsce trwała utrata wartości. 

W takim przypadku dokonuje się odpisu aktualizującego. O jego wysokości decyduje kierownik jednostki, 

jednak nie może być ona niższa od ceny sprzedaży netto tego środka trwałego. W przypadku braku informacji 

co do ceny sprzedaży, należy zastosować wycenę według wartości godziwej. 

W sytuacji, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, dokonuje się 

przywrócenia wartości pierwotnej środka trwałego. 

Odpisów aktualizujących dokonuje się w korespondencji z kontem pozostałych kosztów operacyjnych. 

Wartości niematerialne i prawne 

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa 

majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej 

użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: 

– autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, 

– prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, 

– know-how. 

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, 

dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów 

trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Do 

wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac 

rozwojowych. 

Wycena 

 A. W ciągu roku obrotowego WNiP wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Dodatkowo 

cenę nabycia oraz koszt wytworzenia zwiększają koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych na zakup 

wartości niematerialnych i prawnych, do czasu ich oddania do użytkowania, takie jak:  

–prowizje od kredytów i pożyczek, 

–odsetki od kredytów i pożyczek,  

–różnice kursowe od pożyczek i kredytów zarówno dodatnie, jak i ujemne. 

W przypadku nabycia nieodpłatnego – np. w wyniku darowizny – wycena w ciągu roku obrotowego następuje 

według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego. 

Z uwagi na fakt, że w zakresie wartości niematerialnych i prawnych nie występują pojęcia ulepszenia, każde 

rozszerzenie wartości niematerialnych i prawnych, jeśli nie ma związku z uzupełnieniem lub korektą, 

traktowane jest jako osobny tytuł. 

 B. Na dzień bilansowy WNiP wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia uwzględniając odpisy 

z tytułu trwałej utraty wartości, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.  

Amortyzacja 
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Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia 

ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Okres amortyzacji podlega okresowej weryfikacji. Z 

przeprowadzonej weryfikacji sporządza się protokół, który zatwierdza kierownik jednostki. Odpisów 

amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość 

niematerialna i prawna została wprowadzona do ewidencji. 

Stawki, okres i metody amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji. 

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w równych ratach co miesiąc. 

Ustalona metoda amortyzacji pozostaje niezmienna przez cały okres użytkowania wartości niematerialnej i 

prawnej. 

Dla wartości niematerialnych i prawnych mają zastosowanie metody takie same, jak dla środków trwałych. 

Odpis z tytułu trwałej utraty wartości 

Przyczyną trwałej utraty wartości wartości niematerialnych i prawnych może być: 

–zmiana technologii, 

–przeznaczenie do likwidacji, 

–wycofanie z użytkowania. 

W takim przypadku dokonuje się odpisu aktualizującego. O jego wysokości decyduje kierownik jednostki. W 

sytuacji, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, dokonuje się 

przywrócenia wartości pierwotnej wartości niematerialnej i prawnej. Odpisów aktualizujących dokonuje się w 

korespondencji z kontem pozostałych kosztów operacyjnych. 

Inwestycje długoterminowe  

Inwestycje długoterminowe to takie aktywa trwałe, których okres dysponowania jest dłuższy niż 12 miesięcy. 

Należą do nich aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych 

wynikających z przyrostu wartości tych aktywów. Przyrost wartości aktywów może być w formie odsetek, 

dywidendy lub innych pożytków w tym również z transakcji handlowej. Zaliczamy do nich w szczególności 

aktywa finansowe (udziały i akcje, inwestycje w dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa itp.) oraz 

te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane 

przez nią w celu osiągnięcia korzyści. 

Wycena 

 A. Nabyte lub powstałe w ciągu roku obrotowego udziały w innych jednostkach, inne inwestycje 

długoterminowe, w tym wartości niematerialne i prawne, wycenia się według ceny nabycia albo według 

ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji są nieistotne; pożyczki wycenia się według 

wartości nominalnej; inwestycje długoterminowe w walutach obcych wycenia się po kursie średnim NBP 

na dzień powstania. 

 B. Na dzień bilansowy inwestycje długoterminowe w postaci udziałów w innych jednostkach oraz inne 

inwestycje długoterminowe (np. nieruchomości) wycenia się: 

1) według ceny nabycia uwzględniając odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 

2) według wartości godziwej, 

3) skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika został określony termin wymagalności, 
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Wartość w cenie nabycia może być przeszacowana do wartości w cenie rynkowej. Różnica z przeszacowania 

inwestycji długoterminowych, z wyjątkiem inwestycji w nieruchomości, powodująca wzrost ich wartości, 

powoduje wzrost kapitału z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do 

wysokości kwoty, o którą podwyższono kapitał z aktualizacji wyceny, zmniejsza ten kapitał. Różnice z 

przeszacowania inwestycji długoterminowych w nieruchomości odnoszone są w koszty finansowe. 

Wartość aktywów finansowych w walutach obcych (z wyjątkiem udziałów w jednostkach podporządkowanych 

wycenianych metodą praw własności) na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim 

kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. 

Środki trwałe w budowie 

Do ewidencji wszelkich kosztów związanych z tworzeniem, budową, rozbudową aktywów trwałych, bez 

względu na rodzaj i źródła finansowania, służy konto 083. 

Do wydatków związanych z ewidencją środków trwałych w budowie zalicza się koszty: 

•  nabycia gruntów i innych składników majątku trwałego oraz koszty ich budowy i montażu, 

•  opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy środków trwałych oraz z tytułu 

uzyskanych lokalizacji pod budowę, 

•  odszkodowań za dostarczenie obiektów zastępczych i przesiedlenie osób z terenów zajętych na potrzeby 

budowy środków trwałych, 

•  założenia stref ochronnych, 

•  założenia zieleni, 

•  napraw i remontów wykonanych przed przekazaniem środka trwałego do użytkowania, 

•  dokumentacji projektowej, 

•  badań geologicznych, geofizycznych oraz pomiarów geodezyjnych, 

•  przygotowania terenu pod budowę, w tym również koszty likwidacji pomniejszone o koszty z likwidacji 

budynków i budowli zlikwidowanych w związku z wykonywaniem nowych inwestycji oraz 

nieumorzonej wartości początkowej tych obiektów, 

•  robót niezbędnych do realizacji własnych nakładów wykonywanych w środkach trwałych należących do 

innych osób prawnych lub fizycznych, 

•  nadzoru autorskiego, inwestorskiego i generalnego wykonawcy, 

•  prób montażowych, jeżeli należność za te czynności nie jest uwzględniona w cenie robót, 

•  ubezpieczeń majątkowych budowanych środków trwałych, 

•  odsetek, prowizji i różnic kursowych od kredytów i pożyczek za okres realizacji środków trwałych w 

budowie, 

•  inne, bezpośrednio związane ze środkami trwałymi w budowie. 

Wycena 

 A. W ciągu roku obrotowego środki trwałe w budowie wyceniane są według rzeczywiście poniesionych 

nakładów, uwzględniając koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania oraz 

ewentualne różnice kursowe. 
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 B. Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wyceniane są według rzeczywiście poniesionych nakładów, 

uwzględniając koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania oraz ewentualne różnice 

kursowe pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

  

ŚRODKI PIENIĘŻNE, RACHUNKI BANKOWE ORAZ INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 

Konta zespołu „1” Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe służą do 

ewidencji: 

•  aktywów pieniężnych w formie krajowych i zagranicznych środków płatniczych przechowywanych w 

kasie jednostki, 

•  aktywów pieniężnych w formie krajowych i zagranicznych środków pieniężnych lokowanych na 

rachunkach bankowych, 

•  kredytów udzielonych przez banki w krajowych i zagranicznych środkach płatniczych, 

•  środków pieniężnych w drodze, 

•  aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, w tym aktywów pieniężnych mających postać weksli 

obcych, czeków i innych aktywów finansowych, 

•  instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziałów i akcji, 

•  udziałów i akcji własnych przeznaczonych do zbycia lub umorzenia.  

Konta zespołu „l” służą również do ewidencji różnego rodzaju innych krótkoterminowych aktywów 

finansowych, w tym przeznaczonych do obrotu instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez inne 

jednostki. 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 

Wycena i klasyfikacja zdarzeń 

Krajowe środki pieniężne (gotówka i środki zgromadzone na rachunkach bankowych) wykazuje się w ich 

wartości nominalnej (odsetki od środków na rachunkach bankowych dopisuje się do stanu rachunku, 

drugostronnie ujęte jako przychody finansowe; z wyjątkiem odsetek od środków ZFŚS, które naliczone przez 

bank zwiększają ten fundusz). 

Weksle obce ujmuje się w księgach rachunkowych w ich wartości nominalnej, różnice z dyskonta odnosi się na 

przychody finansowe w momencie przyjęcia dokumentów. 

Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu 

wynikającym z charakteru operacji w przypadku sprzedaży lub kupna walut. Na dzień bilansowy waluty obce 

na rachunkach bankowych wycenia się według kursu średniego ustalonego przez NBP na ten dzień. Te same 

zasady stosuje się do walut obcych w kasie jednostki. 

Wykorzystane kredyty bankowe ujmuje się w ich wartości nominalnej i wycenia się według kursu sprzedaży z 

dnia wykorzystania kredytu banku obsługującego jednostkę. Na dzień bilansowy niespłacone kredyty w 

walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym przez NBP. Różnice 

kursowe z tytułu wyceny walut w ciągu roku obrotowego, jak i na dzień bilansowy, zalicza się odpowiednio do 

przychodów (dodatnie) lub do kosztów (ujemne) finansowych. 

Wartość nabytych lub powstałych w ciągu roku obrotowego krótkoterminowych aktywów finansowych ujmuje 

się w księgach rachunkowych: według ceny nabycia lub według ceny rynkowej – w zależności od tego, która z 
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nich jest niższa, albo według skorygowanej ceny nabycia, jeśli dla danego składnika aktywów został określony 

termin wymagalności. 

W pierwszym przypadku – nie rzadziej niż na dzień bilansowy – wycenia się je według cen nabycia (względnie 

zakupu) nie wyższych od cen rynkowych albo według cen rynkowych. Jeżeli cena rynkowa jest niższa od ceny 

nabycia (zakupu), to różnicę tę odpisuje się w koszty finansowe. W sytuacji gdy cena nabycia jest niższa od ceny 

rynkowej, to nie podlegają one przecenie. 

W drugim przypadku, gdy wycena krótkoterminowych aktywów finansowych następuje po cenach rynkowych, 

to różnice spowodowane spadkiem lub wzrostem ich wartości w stosunku do ceny nabycia zalicza się 

odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.  

Jeżeli aktywa finansowe zostały nabyte za waluty obce, wówczas ujmuje się je w księgach pod datą ich zakupu, 

po kursie średnim ustalonym przez NBP na ten dzień. Na dzień bilansowy aktywa finansowe w walutach obcych 

wycenia się po kursie ustalonym przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe z wyceny na poziomie cen rynkowych 

zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych.  

Jeżeli wycena krótkoterminowych aktywów finansowych następuje po cenie nabycia nie wyższej od ceny 

rynkowej, to różnice kursowe zalicza się do kosztów finansowych.  

ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA 

Konta zespołu „2” Rozrachunki i roszczenia służą do ewidencji wszelkich krajowych i zagranicznych 

rozrachunków i roszczeń. 

Ponadto, konta zespołu „2” służą do ewidencji rozliczeń wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek 

oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi, rozrachunkami z urzędem 

skarbowym z tytułu podatków oraz ZUS. 

Na kontach zespołu „2” ewidencjonuje się w szczególności: 

 1) bezsporne należności i zobowiązania z tytułu: 

•  dostaw, robót i usług, 

•  podatków opłat, rozliczenia wyniku finansowego, finansowania działalności i wszelkich innych 

rozrachunków z budżetami, 

•  wynagrodzeń za pracę i wszelkich innych rozrachunków z pracownikami, 

•  ubezpieczeń i wszelkich innych tytułów, 

•  niedoborów szkód i nadwyżek powstałych w rzeczowych składnikach majątku oraz w środkach 

pieniężnych, 

 2) roszczenia sporne (należności dochodzone w postępowaniu sądowym), 

 3) rozliczenia związane z rozrachunkami i roszczeniami spornymi, 

 4) odpisy aktualizujące wartość należności. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu „2” umożliwia wyodrębnienie poszczególnych grup 

rozrachunków, rozliczeń i roszczeń spornych, ustalenie ich przebiegu oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń 

spornych i zobowiązań z podziałem według kontrahentów oraz – jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych – 

według poszczególnych walut, a także ich ustalenie w walucie polskiej. Ponadto, zapewnia się podział na 

rozrachunki w podmiotach powiązanych i pozostałych podmiotach. 
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Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności 

z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od 

dnia bilansowego. Pozostałe należności zalicza się do długoterminowych. 

Zobowiązaniem jest wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej 

wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.  

Obowiązek wykonania świadczeń musi wynikać z przeszłych zdarzeń, np. dokonanie zakupów materiałów, 

towarów, usług, wypłata wynagrodzeń, rezerwy na świadczenia urlopowe, nagrody jubileuszowe, świadczenia 

emerytalne, naprawy gwarancyjne. 

Zobowiązania krótkoterminowe jest to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub ta część 

pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pozostałe 

zobowiązania zalicza się do długoterminowych. 

Wycena 

 A. W ciągu roku obrotowego bieżąca wycena krajowych operacji gospodarczych rozrachunkowych 

następuje według kwoty wymagającej zapłaty. Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych 

ujmuje się na dzień ich przeprowadzenia w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań po kursie 

faktycznie zastosowanym w tym dniu, a w przypadku, kiedy nie jest zasadne zastosowanie kursu z dnia 

przeprowadzenia operacji, po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia 

poprzedzającego ten dzień. 

Jeżeli przedmiotem zakupu lub sprzedaży jest usługa nie przechodząca odprawy celnej, wówczas stosuje się 

kurs średni ustalony przez NBP dla danej waluty obcej z dnia poprzedzającego wykonanie operacji. 

Za datę wykonania usługi uważa się datę stwierdzającą moment wykonania usługi, datę przekroczenia granicy. 

 B. Na dzień bilansowy operacje gospodarcze rozrachunkowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z 

uwzględnieniem zasady ostrożności. Zasadę tę stosuje się do wyceny rozrachunków również i w ciągu 

roku w wyniku systematycznej analizy sald, uwzględniając odsetki umowne lub ustawowe. 

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się według średniego kursu NBP 

ogłoszonego dla danej waluty na ten dzień. 

Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się na koszty lub przychody 

finansowe. 

Odpisy aktualizujące należności 

Kierownik jednostki podejmuje decyzję, o wysokości odpisu po zapoznaniu się ze stanem spraw i możliwością 

płatniczą dłużnika. 

Odpisów aktualizujących dokonuje się na należności, których ściągalność jest wątpliwa. 

Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich 

zapłaty i stosując następujące zasady: 

•  co najmniej w wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, 

zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, od należności 

od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości,  

•  w pełnej wysokości należności, od należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania 

upadłościowego, 
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•  co najmniej do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, od należności 

kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji 

majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna,  

•  w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, od należności stanowiących równowartość 

kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu 

aktualizującego, 

•  w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności 

od należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu 

prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej 

działalności lub strukturą odbiorców.  

Odpisane należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 

aktualizujące ich wartość zaliczając je w części dotyczącej odsetek do kosztów finansowych, a w pozostałych 

przypadkach – do pozostałych kosztów operacyjnych. 

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się 

odpisu odwrotnego przywracając tym samym ich pierwotną wartość. 

MATERIAŁY I TOWARY  

Konta zespołu „3” przeznaczone są do ewidencji materiałów nabytych w celu zużycia na własne potrzeby oraz 

towarów nabytych w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym. 

Wycena 

 A. W ciągu roku obrotowego rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się: 

– materiały i towary – według ceny zakupu, 

Do wyceny zapasów przyjętych nieodpłatnie – np. w drodze darowizny – należy zastosować cenę sprzedaży 

takiej samej lub podobnej rzeczy. 

 B. Na dzień bilansowy materiały i towary wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia, nie 

wyższych niż ceny sprzedaży netto. Przy wycenie stosuje się zasadę ostrożnej wyceny. Różnicę 

wynikającą z wyceny odnosi się na konto pozostałych kosztów operacyjnych. 

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

Na dzień bilansowy ustala się, czy nie nastąpiła utrata wartości rzeczowych aktywów obrotowych na skutek 

utraty nad nimi kontroli (w wyniku kradzieży, bankructwa) lub w przypadku zmniejszenia lub nawet utraty 

spodziewanych korzyści na skutek utraty wartości handlowej lub użytkowej (w wyniku zepsucia, uszkodzenia, 

zniszczenia, przeterminowania, braku zbytu, zmiany mody, wahań koniunktury, rosnącego postępu 

technicznego). 

Odpis z tytułu trwałej utraty wartości zapasów dokonywany jest, w przypadku stwierdzenia ich zniszczenia, 

zepsucia, uszkodzenia, przeterminowania, nieprzydatności lub braku możliwości zbytu, nie później niż na dzień 

bilansowy.  

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość zapasów dokonuje się 

odpisu odwrotnego przywracając tym samym ich pierwotną wartość. 

Zasady rozchodu rzeczowych składników majątku obrotowego 

W przypadku gdy ceny nabycia albo zakupu, albo koszty wytworzenia jednakowych albo uznanych za 

jednakowe, ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenie, są różne, wartość stanu końcowego 
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materiałów i towarów wycenia się w zależności od przyjętej przez jednostkę metody ustalania wartości ich 

rozchodu, w tym zużycia, sprzedaży przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach 

(kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła), tzw. FIFO, 

  

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE 

Konta zespołu „4” służą do ewidencji kosztów prostych z podziałem według ich rodzajów. Za koszty proste 

uważa się ogół poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów materialnych i niematerialnych 

nie dających się rozłożyć na elementy składowe z punktu widzenia jednostki, bez względu na to, jakiego 

okresu dotyczą. 

PRODUKTY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

Konta zespołu „6” przeznaczone są do ewidencji wyrobów gotowych, produkcji niezakończonej oraz rozliczeń 

międzyokresowych kosztów, a także aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Produkcja w toku obejmuje koszty tworzenia gier, która na dzień bilansowy nie zostały ukończone i 

wprowadzone do sprzedaży. W momencie zakończenia prac i ujmowania nakładów związanych z 

tworzeniem danej gry, następuje przeksięgowanie nakładów na produkty gotowe.  

WYCENA POCZĄTKOWA 

Spółka dokonuje wyceny początkowej zapasów w: 

-cenie nabycia lub 

-w koszcie wytworzenia  

Cena nabycia, koszt wytworzenia obejmują wszystkie koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty 

poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu.  

Zapasy wykazuje się według cen nabycia / kosztów wytworzenia, nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto 

(równych cenom sprzedaży pomniejszonym o koszty związane z przystosowaniem zapasów do sprzedaży i 

doprowadzeniem jej do skutku). W razie wzrostu wartości zapasów, w odniesieniu do których uprzednio 

dokonano odpisów aktualizujących wymagane jest odwrócenie tych odpisów. Spółka prowadzi ewidencję 

obrotów i stanów poszczególnych rodzajów zapasów przy zastosowaniu metody ilościowo-wartościowej. 

Sposób ustalania wartości rozchodu opisany został w akapicie „ZBYCIE”. 

Inwentaryzacji wszystkich zapasów, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa należy 

dokonać przynajmniej raz na 2 lata. Natomiast tych, dla których nie prowadzi się takiej ewidencji należy 

dokonywać co rok na dzień bilansowy. 

Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmuje się jako koszty w okresie, w którym je poniesiono. 

KOREKTY WYCENY POCZĄTKOWEJ W TRAKCIE OKRESU 

Korekty wyceny początkowej zapasów mogą wystąpić, jeżeli np. w trakcie okresu zapasy zostały uszkodzone, 

utraciły całkowicie lub częściowo swoją przydatność, lub jeśli spadły ich ceny sprzedaży. Wówczas stosuje się 

praktykę odpisywania wartości zapasów poniżej ich ceny nabycia lub kosztu wytworzenia do poziomu wartości 

netto możliwej do uzyskania. 

WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY 

Wyceny bilansowej poszczególnych rodzajów zapasów dokonuje się wg cen zakupu, nie wyższych jednak niż 

ceny sprzedaży netto możliwych do osiągnięcia na dzień bilansowy. 
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Te rodzaje zapasów, które w Spółce odpisywane są bezpośrednio w koszty w dniu ich zakupu należy na dzień 

kończący okres sprawozdawczy zinwentaryzować dokonując spisu z natury i skorygować koszty o wartość 

spisanego stanu, zaliczając jednocześnie tę wartość do stanu zapasów materiałów. Stan zapasów na koniec 

okresu sprawozdawczego ustala się przy zastosowaniu metody FIFO. 

W przypadku produktów gotowych koszt wytworzenia gier rozlicza się do wysokości osiągniętego przychodu z 

ich sprzedaży w relacji 1:1.  

UTRATA WARTOŚCI  

Zapasy podlegają przeszacowaniu z tytułu trwałej utraty wartości na dzień bilansowy. Utrata wartości powstaje 

wówczas, gdy cena sprzedaży jest niższa niż cena zakupu lub koszt wytworzenia.  

Odpisów z tytułu utraty wartości dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w podziale na rodzaje 

zapasów. Jeżeli jednak wartość odpisu aktualizującego jest istotna w odniesieniu do wartości bilansowej 

zapasów należy dokonywać przeszacowania nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału. 

Podstawą dokonywania odpisów aktualizujących wartość produkcji w toku oraz produktów gotowych są 

zamiary Zarządu odnośnie dalszego rozwoju gry, a także przychodów ze sprzedaży generowanych przez daną 

grę.  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Na podstawie art. 37 ust. 10 Ustawy o rachunkowości Spółka korzysta z przysługującego jej prawa i nie kalkuluje 

aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego. 

KAPITAŁY (FUNDUSZE), FUNDUSZE SPECJALNE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY 

Konta zespołu „8” przeznaczone są do ewidencji:  

•  kapitałów (funduszy) zasadniczych, 

•  kapitałów (funduszy) specjalnych, 

• ustalania wyniku finansowego, 

•  rozliczenia wyniku finansowego, 

•  rezerw, 

•  przychodów przyszłych okresów, 

•  ewidencji zysków i strat nadzwyczajnych. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Konto służy do rozliczania przychodów w czasie, w szczególności obejmujących:  

 1) równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których 

wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, 

 2) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także 

środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają 

one kapitałów (funduszy) własnych,  

 3) ujemną wartość firmy.  

Wycena 

 A. W ciągu roku obrotowego rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenia się w wartości nominalnej. 
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 B. Na dzień bilansowy rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenia się w wartości nominalnej. 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Na podstawie art. 37 ust. 10 Ustawy o rachunkowości Spółka korzysta z przysługującego jej prawa i nie kalkuluje 

aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego. 

Rezerwa na zobowiązania 

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę 

można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na: 

• straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji 

kredytowych, 

• skutki toczącego się postępowania sądowego, 

• rezerwy na urlopy, 

• rezerwy na odprawy emerytalne, 

• rezerwy na nagrody jubileuszowe, 

• przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 

jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany 

restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań, 

•  obowiązek wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, 

w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę 

można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, 

w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku. 

Zasady ustalania, wyceny i sposób rozliczenia rezerw na zobowiązania jednostki ustalają indywidualnie. Opis 

zasad stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

Wycena 

 A. W ciągu roku obrotowego rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej wiarygodnie wartości. 

 B. Na dzień bilansowy rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej wiarygodnie wartości. 

 
3. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność 

emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale 
 
 

W trzecim kwartale 2020 r. Emitent koncentrował swoje działania na ukończeniu prac nad grą Nemezis: 
Mysterious Journey III. Emitent zrealizował już 5 z 6 kamieni milowych, co sprawia, że gra jest ukończona w 
70%. Na moment sporządzania niniejszych danych finansowych Zarząd Spółki nie widzi ryzyka zmiany terminu 
premiery tego tytułu, które obecnie został określony jako 1 kw. 2021 r. Jednocześnie należy wskazać, że Emitent 
nie wygenerował w 3 kw. 2020 r. przychodów ze sprzedaży gier, a wartości wykazane w rachunku zysków i strat 
odpowiadają kosztom poniesionym na produkcję gry i znajdują swoje odzwierciedlenie w pozycji bilansowej 
zapasy.  

Trzeci kwartał to także kontynuacja prac nad preprodukcjami, z którym najbardziej obiecująca jest Chernobyl 
1986 – Emitent widzi istotne zainteresowanie graczy, co potwierdza rosnący poziom Wishlist Steam. 
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W minionym kwartale Emitent ukończył prace nad nabytym tytułem „Plastic Rebelion” – tytuł ten trafił do 
sprzedaży na PC poprzez platformę Steam w dniu 23 września 2020 r. Emitent nie oczekuje istotnych 
przychodów ze sprzedaży tego tytułu na wskazanej platformie, co potwierdzają pierwsze informacje o 
sprzedanym wolumenie. Wskazana premiera miała na celu udowodnienie, że Emitent potrafi realizować proces 
produkcyjny (naniesienie poprawek do gry) i wydawniczy. Spółka zakłada, że wskazana gra ukaże się na 
platformie Nintendo Switch w perspektywie 12 miesięcy od premiery na Nintendo Switch. 

 
 

4. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany 
rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym 

 
Nie dotyczy. Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. Załączniki  
 

1. Statut Emitenta  
 
 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

Założycielami Spółki są: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000389477), -------------------------------------------------------  
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- Piotr Karbowski. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Firma 

§ 1 

1. Firma Spółki brzmi: Detalion Games Spółka Akcyjna.---------------------------------------------------------------------------  

2. Spółka może używać skrótu: Detalion Games S.A. ------------------------------------------------------------------------------  

3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem. ------------------------------------------------  

 

 

Siedziba 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obszar i zakres działania 

§ 3 

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. ----------------------------------  

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni 

oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. ------------------------  

Czas trwania Spółki 

§ 4 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

 

Przedmiot działalności Spółki 

§ 5 

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:  

1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,---------------------------------------------------  

2) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,----------------------------------------------------------------------  

3) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,  

4) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -------------------------------------------------------------  

5) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,  

6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, ---------------------------------------------------------------------------------  

7) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, ------------------------------------------  

8) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, ------------------------------------------------------------------  

9) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----------------------  

11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach,  
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12) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----------------  

13) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----------------  

14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, ------------------------------------  

15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -  

16) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----------------  

17) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),  

18) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -------------------  

19) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 

prawem autorskim, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,  

straganami i targowiskami, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

21) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

22) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.--------------------------------------------------------------------------------  

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu 

działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej 

działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji. --------------------------------------------------  

Kapitał zakładowy 

§ 6 

1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000.000 (dwa 

miliony) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, w tym 1.000.000 (jeden 

milion) akcji serii A o numerach od A0000001 do A1000000, 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach 

B000001 do B500000, 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C000001 do C250000 

oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od D000001 do D250000. ---------------------  

2. Akcje serii A zostały w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki zaś akcje serii B, serii C i serii D zostały 

w całości opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 

Akcje 

§ 7 

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. -------------------------  

2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. ----------------------------------------------------  

3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -------------------------------------------------------------------------  

Podwyższenia i obniżenie kapitału zakładowego 

§ 8 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. 
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2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela albo 

podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również 

przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą 

Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu. -----------  

4. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie 

części akcji.  

5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienna na akcje. ---------------------------------------------------  

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości ¾ (trzy 

czwarte) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunku surowsze. -------------------  

Umorzenie akcji 

§ 9 

1. Akcje mogą być umarzane za zgoda akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie 

dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. ----------------  

2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd 

zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. ------  

3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna 

określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego 

akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób 

obniżenia kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -------------------------------------------  

Organy Spółki 

§10 

Organami Spółki są:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Walne Zgromadzenie, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Rada Nadzorcza,  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) Zarząd.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Walne Zgromadzenie 

§11 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. --------------------------------------------------------------  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie 

każdego roku obrotowego.  

3. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w Hornówku, a w 

przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.  ----------------------------  
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4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego 

postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających 

przynajmniej ½ (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona 

jest Rada Nadzorcza.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na 3 (trzy) 

tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------  

6. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie 

zamieszczone na stronie internetowej Spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) 

dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

§12 

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. 

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że 

na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu 

dotyczącego powzięcia uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną 

dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w 

przypadku gdy Spółka stanie się spółka publiczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed 

wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 

dotyczącej proponowanego punku porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.  ----  

4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku gdy Spółka 

będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem 

Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady 

Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -------------------------  

5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia 

wymagają:   

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, --------------------------------------------------------------------------------------------  

2) podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie 

daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i termin wypłaty dywidendy, -------------------------  

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, ---------------------  

4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu 

Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru, --------------------------------------------------------------------------------------  
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5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego,-------------------------------------------------------------------------------------------------  

6) rozwiązanie Spółki i wyznaczanie likwidatora, -------------------------------------------------------------------------------  

7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych 

w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, --------------------------------------------------------------------------------------  

8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych 

oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art.  361 §1 pkt 8 Kodeksu spółek 

handlowych;  

9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, 

10) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną, ---------------------------------------------------------------------------  

11) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----------------------------------------------------------  

12) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, -------------------------------------------------------------------------  

13) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, ----------------------------------------------------------------------------------  

14) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok 

obrotowy (dnia dywidendy), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, --------------------------------------------------------------------------------  

16) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie 

spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą. -------------------------------------------------------  

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 7 i 9 zapadają 

większością ¾ (trzy czwarte) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunku 

surowsze.  

7. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu 

wieczystym albo ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego 

Zgromadzenia.  

8. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu Spółki wymagana 

jest większość ¾ (trzy czwarte) głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez 

wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością ¾ 

(trzy czwarte) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ------------  

9. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. --------  

10. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, 

a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia 

poszczególnych spraw na porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest 

ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.  -------------------------  
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12. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów 

„za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. ----  

13. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad 

wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, 

w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na 

Walnym Zgromadzeniu.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§13 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z 

członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie 

wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia.  

2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać 

Regulamin Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W 

przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie najwcześniej począwszy od następnego 

Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Rada Nadzorcza 

§14 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. 

W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, powierza się Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu 

audytu.  

2. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. ----------------------------------------------------------------  

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------  

4. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być 

ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem 

odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 

pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom 

Rady i kierował jej pracami. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku 

obrotowym.  

7. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa 

jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną 
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większością głosów, w obecności co najmniej połowy  jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut 

przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje 

głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie 

Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu 

lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na 

piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w 

podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej 

lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za 

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad 

na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. --------------------------------------  

9. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady 

Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy 

wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć 

nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. -----------------------  

10. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej 

członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.  

11. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny 

Członek Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z pełnienia funkcji, co 

nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------  

13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. 

Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą. ----------------------------------------------------------------------  

15. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem 

w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak 

samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod 

warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść 

uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady 

Nadzorczej, który brał w nim udział. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

16. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym 

powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad 

przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. --------------------------------------------------------  
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17. Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia 

kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat 

wszystkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy. 

18. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w 

tym:  

1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie 

Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, ---------------------------  

2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego 

członkami, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----------------------------------------------------------------------------------------  

4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, ---------------------------------------------------------------------------------  

5) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, ---------------------  

6) Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz 

Członków Zarządu) oraz ustala wynagrodzenie członków Zarządu. ----------------------------------------------------  

Zarząd 

§15 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed 

sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, 

niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej 

lub Walnego Zgromadzenia.  

2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 

Wiceprezesi Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływanie przez Radę Nadzorczą. ----------------------  

3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na 

następną kadencję.  

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. ------------------------  

5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje. -------------------  

6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje 

głos Prezesa Zarządu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został 

powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej 

połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. -------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z 
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członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 

(siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób 

i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza 

siedzibą Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o 

terminie i miejscu posiedzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura 

może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez 

jednego członka Zarządu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, 

upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. -----------------------------------------------  

12. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez 

Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do 

dokonywania takich czynności prawnych. --------------------------------------------------------------------------------------------  

13. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i 

ustala im wynagrodzenie. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są: -------------------------------------------------------------------------------------------  

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu, ----------------------------------------------------------------  

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: każdy z Członków Zarządu samodzielnie. -------------------------------  

15. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o 

możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą 

w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----------------------------------------------------------------------------------  

16. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, 

uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. -----------------------------------------------------------  

Udział w zysku i fundusze Spółki 

§16 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 

biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. ---------  

2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: ----------------------------------------------------------------------------------  

1) kapitał zakładowy, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) kapitał zapasowy, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) fundusz rezerwowy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie 

poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy). ----------------  

4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie. -----------------------------  



                                                                                                          Dokument Informacyjny Detalion Games S.A. 

Strona | 176  
 
 
 
 
 

5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% 

(osiem procent) czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechanie, 

gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego.  ---------------------------------------  

Dywidenda 

§17 

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych 3 (trzech) 

miesięcy, licząc od tego dnia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 

obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe 

za poprzedni rok wykazuje zysk. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rachunkowość 

§18 

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej 

przepisami prawa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rok obrotowy 

§19 

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. ------  

2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 

Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym. ------------------------------------  

Postanowienia końcowe 

§20 

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. --------------------------------------  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek 

handlowych. 
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2. Odpis z KRS 
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3. Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie 
zarejestrowanych przez sąd 

 
Nie występują podjęte uchwały walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki niezarejestrowane przez 
sąd. 
 
 

4. Opinia biegłego rewidenta z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie 
ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego emitenta lub jego poprzednika 
prawnego, chyba, że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów 
nie było wymagane  

 
W okresie ostatnich 2 lat obrotowych nie miało miejsca wniesienie wkładów niepieniężnych na pokrycie 
kapitału zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego. 
 

5. Definicje skrótów 
 

Giełda, GPW, Giełda Papierów 
Wartościowych 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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GUS Główny Urząd Statystyczny 

KDPW, Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks spółek handlowych, KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

KW Księga Wieczysta 

Marża EBIT Zysk z działalności operacyjnej/Przychody ze sprzedaży produktów*100% 

Marża EBITDA 
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację/Przychody netto ze sprzedaży produktów 
* 100% 

Marża netto Zysk netto /Przychody netto ze sprzedaży produktów *100% 

MSR/ MSSF 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej 

NBP Narodowy Bank Polski 

NC, NewConnect, rynek 
NewConnect 

Alternatywny System Obrotu w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect 

NWZ, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie   

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) 

PLN, zł, złoty złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

PSR Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości 

Quick ratio (Aktywa obrotowe – Zapasy)/Zobowiązania krótkoterminowe 

Rada Giełdy Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

Regulamin ASO, Regulamin 
NewConnect 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 
1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Rotacja należności (w dniach) 
Poziom należności krótkoterminowych na koniec okresu/Przychody netto ze sprzedaży produktów w 
danym okresie* Liczba dni (domyślnie 360 dni) 

Rotacja zapasów (w dniach) 
Poziom zapasów na koniec okresu/Koszty działalności operacyjnej w danym okresie* Liczba dni 
(domyślnie 360 dni) 

Rotacja zobowiązań (w dniach) 
Poziom zobowiązań handlowych na koniec okresu/Koszty działalności operacyjnej w danym okresie* 
Liczba dni (domyślnie 360 dni) 

Rynek NewConnect, NewConnect, 
Alternatywny System Obrotu, ASO 

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, działający od 30 sierpnia 
2007 r. 

Spółka, Detalion Games Spółka 
Akcyjna, Detalion Games S.A., 
Emitent 

Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie  

Statut, Statut Emitenta, Statut 
Spółki 

Statut Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie 

Ustawa o KRS 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, 
poz. 1186, z późn. zm.) 

Ustawa o obrocie, Ustawa o 
obrocie instrumentami 
finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, 
poz. 1384, z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie konkurencji 
i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, 
z późn. zm.) 

Ustawa o ofercie, Ustawa o ofercie 
publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. 
Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od czynności cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, 
poz. 649, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od osób fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, 
poz. 307, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od osób prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, 
poz. 397, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku od spadków i 
darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z 
późn. zm.) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
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VAT Podatek od towarów i usług 

WZ, WZA, Walne Zgromadzenie, 
Walne Zgromadzenie Spółki 

Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd 
Emitenta 

Zarząd Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie 

 
 
 
 


