Gdańsk, dnia 25 listopada 2021 roku
ANEKS NR 2
DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO VIXA GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
Z DNIA 8 LISTOPADA 2021 ROKU,
SPORZĄDZONEGO W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ PRZEPROWADZANĄ W TRYBIE OKREŚLONYM W ART.
37A USTAWY O OFERCIE, UDOSTĘPNIONYM DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI I ZAMIESZCZONYM NA STRONIE
INTERNETOWEJ EMITENTA (www.vixagames.com)
Terminy pisane wielką literą w Aneksie nr 2 mają znaczenie nadane im w Dokumencie Informacyjnym Vixa Games
S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 listopada 2021 roku.
ZMIANY DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO WPROWADZONE ANEKSEM NR 2
Zmiana nr 1 – związana z brakiem jednej strony statutu Emitenta. Statut z brakującą stroną usunięto, a w
jego miejsce dodano kompletny.
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Zmiana nr 2 (związana ze wskazaniem w pierwszej kolejności informacji o Emitencie, a dopiero w drugiej
kolejności informacji o zorganizowanej części przedsiębiorstwa Vixa Games, którą Emitent nabył od spółki
Scalac Sp. z o.o. oraz dodaniem odniesienia się do danych dot. struktury i wartości składników majątkowych
wniesionych aportem do Spółki), s. 7 Dokumentu Informacyjnego
Było:

1.4. Podstawowe informacje o Emitencie

Istotne zdarzenia mające miejsce w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Vixa Games)
stanowiącej część Scalac sp. z o.o.
Lp.

Data

Opis zdarzenia

1.

08.01.2014 r.

Założenie spółki Scalac sp. z o.o. specjalizującej się w usługach tworzenia
oprogramowania komputerowego na zlecenie. Scalac Sp. z o.o. koncentruje się na
tworzeniu rozwiązań w języku programowania Scala

2.

2016 r.

Utworzenie zespołu gier komputerowych Vixa Games.
Powstaje studio, którego działalność dedykowana
komputerowych

jest

produkcji

gier

3.

15.03.2016 r.

Premiera gry Orbitron Arcade na Android

4.

08.07.2017 r.

Premiera gry Jumping Joe & Friends na Steam i Nintendo Switch

5.

29.10.2018 r.

Zawarcie umowy z Agencją Rozwoju Pomorza na dofinansowaniu projektu nr.
RPPM.01.01.01-22-0011 / 17-00 pt. „Opracowanie i wdrożenie modułów audio
(indeksowanie i analiza ścieżek audio) oraz modułów wideo (wizualizacja
przetworzonych danych) z unikalnym wykorzystaniem dźwięku i grafiki na potrzeby
aplikacji multimedialnych.

6.

28.11.2019

Zawarcie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie na
realizację projektu HyperStack. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego
multiplatformowego środowiska produkcyjnego gier na silniku Unity.

7.

30.05.2019 r.

Premiera gry Cut the Cake na Android

8.

06.06.2019 r.

Premiera gry Open Chest na Android

9.

29.07.2019 r.

Premiera gry Walking Block na Android
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19.08.2019 r.

Premiera gry Love Colors na Android i iOS

11.

21.08.2019 r.

Premiera gry Mazen na Android

12.

20.09.2019 r.

Premiera gry Fill The Circle na Android i iOS

13.

09.01.2020 r.

Premiera gry Merge Kingdom na Android

14.

29.01.2020 r.

Premiera gry Audio Spring na Android i iOS

15.

20.05.2020 r.

Premiera gry Tap! Tap Kingdom na Android i iOS
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16.

01.06.2020 r.

Zmiana strategii zespołu Vixa Games na produkcję gier komputerowych
monetyzowanych w modelu indie premium.

17.

19.03.2021 r.

Premiera gry Dino Galaxy Tennis na platformie Steam

18.

23.09.2021 r.

Zawarcie umowy wydawniczej z Ravenage na wydanie gry The Crackpet Show

19.

2.11.2021 r.

Przeniesienie aportu do Vixa Games S.A. w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa, stanowiącej wyodrębniony zespół składników niematerialnych i
materialnych

Powstanie Vixa Games
Spółka Vixa Games Spółka akcyjna została zawiązana aktem notarialnym z dnia 18 grudnia 2020 r. zawartym
przed Notariuszem Cezarym Pietrasikiem w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, Rep. A Nr 6283/2020 i została
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 4 lutego 2021 r. pod numerem KRS 0000881868.
W dniu 4 sierpnia 2021 r. w drodze uchwały zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego sporządzonego przez
Notariusza Cezarego Pietrasika w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, Rep. A Nr 5533/2021, doszło do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 100.000 zł do kwoty 110.000 zł, w drodze emisji 100.000 akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym: (i) 26.000 akcji na okaziciela serii A2 o
wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zostały objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed
zarejestrowaniem akcji oraz (ii) 74.000 akcji na okaziciela serii A3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które
zostały zaoferowane, a następnie objęte przez Scalac Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gdańsku, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej
wyodrębniony zespół składników niematerialnych i materialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do
produkcji gier, którego wartość godziwa została oszacowana na kwotę 870.623,83 zł. Opinię w sprawie wartości
godziwej wkładu niepieniężnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Scalac Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością przeznaczonego do przekazania aportem do Vixa Games Spółki Akcyjnej, wydał
w dniu 4 sierpnia 2021 r. roku biegły rewident Zygmunt Cichocki, numer ew. 9896, z której wynika, że wartość
wkładu niepieniężnego w wysokości 870.623,83 zł odpowiada wartości godziwej. Umową z dnia 23 września 2021
r. doszło do przeniesienia wyżej opisanego aportu przez Scalac Sp. z o.o. na Spółkę ze skutkiem od dnia rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. W dniu 2 listopada 2021 r. Przedmiotowa
zmiana została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Istotne zdarzenia w ramach działalności Emitenta

Lp.

Data

Opis zdarzenia

1.

2.11.2021 r.

Przeniesienie aportu do Vixa Games S.A. w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa, stanowiącej wyodrębniony zespół składników niematerialnych i
materialnych

2.

3.11.2021 r.

Zawarcie z Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni umowy na wprowadzanie
do obrotu i sprzedaży gry Dino Galaxy Tennis za pośrednictwem platformy
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dystrybucji cyfrowej Nintendo Switch
3.

4.11.2021 r.

Zawarcie z Intragames Co., Ltd. z siedzibą w Seulu umowy promocji usług
wydawniczych Intragames przez Emitenta na rynku azjatyckim. Emitent dostawać
będzie: % sprzedaży netto (przez pierwszy rok od wydania tytułu), premię za
podpisanie umowy między Intragames Co., Ltd. a danym deweloperem.

4.

5.11.2021 r.

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C oraz uchwały w
sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, emisji imiennych,
niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji
serii B

Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, przedstawia się
następująco:
Imię i nazwisko /
Lp. nazwa
Seria akcji
akcjonariusza

Udział w kapitale
Udział w głosach
zakładowym
(w proc.)
(w proc.)

Liczba akcji
(w szt.)

Scalac Spółka z
A1
ograniczoną
1 odpowiedzialnoś
cią z siedzibą w
A3
Gdańsku

740000

A1

70000

A2

7000

A1

70000

A2

7000

A1

70000

A2

7000

A1

50000

A2

5000

74%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

5%

5%

100%

100%

74000

2 Łukasz Kuczera

3 Juliusz Mićko

4 Patryk Grandt

5 Pozostali

Łącznie

74 %

1100000
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Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego zbycie Akcji Serii A1, A2 i A3 zostało ograniczone (tzw. lockup) w ramach zobowiązań sześciu akcjonariuszy w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji serii A1 Vixa
Games S.A. (dalej: „Zobowiązania”), tj.:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji serii A1 i A3 Vixa Games S.A. zawarte
przez Scalac sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w dniu 5 listopada 2021 roku na 740.000 akcjach serii A1
oraz na 74.000 akcjach serii A3 Spółki;
zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji serii A1 i A2 Vixa Games S.A. zawarte
przez Łukasza Kuczerę w dniu 5 listopada 2021 roku na 70.000 akcjach serii A1 i na 7.000 akcji serii A2
Spółki;
zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji serii A1 i A2 Vixa Games S.A. zawarte
przez Juliusza Mićko w dniu 5 listopada 2021 roku na 70.000 akcjach serii A1 i na 7.000 akcji serii A2
Spółki;
zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji serii A1 i A2 Vixa Games S.A. zawarte
przez akcjonariusza Patryka Grandt w dniu 5 listopada 2021 roku 70.000 akcjach serii A1 i na 7.000 akcji
serii Spółki;
zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji serii A1 i A2 Vixa Games S.A. zawarte
przez VesCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 4 listopada 2021 roku na 30.000 akcjach serii
A1 i na 3.000 akcji serii A2 Spółki;
zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji serii A1 i A2 Vixa Games S.A. zawarte
przez Jacka Węsierskiego w dniu 5 listopada 2021 roku na 20.000 akcjach serii A1 i na 2.000 akcji serii
A2 Spółki.

Ww. akcjonariusze Spółki zobowiązali się wobec Spółki w szczególności do tego, iż nie będą oni bezpośrednio lub
pośrednio, oferować, przenosić własności, ustanawiać jakiegokolwiek obciążenia, udzielać opcji, zobowiązywać
się do zbycia lub obciążenia ani też w inny sposób, pośredni lub bezpośredni, rozporządzać żadną z posiadanych
przez nich na moment zawarcia Zobowiązania akcji serii A1, A2 i A3.
Powyższe Zobowiązania obowiązują w okresie od dnia zawarcia każdego ze Zobowiązań do dnia następującego z
upływem 12 (dwunastu) miesięcy liczonych od dnia pierwszego notowania Akcji Spółki w ASO („Okres Lock-up”),
a z ww. ograniczeniem zbywalności akcji serii A1, A2 i A3 są związane sankcje i mechanizmy zabezpieczające przed
naruszeniem przedmiotowego zobowiązania przez wyżej wskazanych akcjonariuszy, w postaci kary umownej.

Sytuacja finansowa Emitenta
Poniżej przedstawiamy wybrane dane finansowe Spółki w okresie od 18 grudnia 2020 r. do 30 września 2021 r.
w postaci rachunku zysków i strat.
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W okresie od 18 grudnia 2020 r. (dzień zawarcia statutu Spółki) do 30 września 2021 r. Spółka prowadziła prace
przygotowawcze związane z przeniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej przedmiot
wkładu niepieniężnego w zamian za akcje serii A3 Spółki. Dlatego dla pełnego zrozumienia sytuacji Emitenta,
którego składniki majątkowe od dnia 2 listopada 2021 r. a także na dzień sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego obejmują składniki majątkowe ZCP Vixa Games prezentujemy szacunkowe dane finansowe ZCP
Vixa Games za okres od 1 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 września
2021 r.

Tabela. Szacunkowy rachunek zysków i strat ZCP Vixa Games za okresy od 1 czerwca 2020 r. do
31 grudnia 2020 r., od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r., od 1 lipca 2020 r. do
30 września 2020 r. oraz od 1 lipca 2021 do 30 września 2021 r. (dane w PLN)
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W okresie od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2021 r. ZCP Vixa Games w ramach nowej strategii prowadził prace
nad produkcją gier monetyzowanych w modelu indie premium, tj. odpowiednio:
● W okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. prowadzono głównie prace związane z:
○ produkcją gier:
■ Jumping Joe and Friends na platformy Steam i Nintendo Switch,
■ Love Colors na Nintendo Switch,
■ DIno Galaxy Tennis na platformę Steam,
○ pre-produkcją gry The Crackpet Show na platformę Steam.
○ wytworzeniu narzędzia Hyperstack w ramach programu Gameinn opisanego w sekcji “Dotacje”
poniżej.
● W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. prowadzono prace związane z:
○ produkcją gier:
■ Dino Galaxy Tennis na platformę Steam,
■ The Crackpet Show na platformę Steam,
○ pre-produkcją gier:
■ Horrorchero na platformę Steam,
■ Caravan na platformę Steam.
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○

wytworzeniu narzędzia Hyperstack w ramach programu Gameinn opisanego w sekcji “Dotacje”
poniżej.

Szacunkowe dane finansowe ZCP Vixa Games za okres od 1 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz za okres
od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. zostały zaprezentowane zgodnie ze stosowaną przez Spółkę polityką
rachunkowości, wg której nakłady na produkcję gier komputerowych są aktywowane i wartość aktywowanych
nakładów w danym okresie sprawozdawczym prezentowana jest w rachunku zysków i strat Spółki w pozycji
“Zmiana stanu produktów”. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 30 września
2021 r. ZCP Vixa Games otrzymała zaliczki z tyt. umów dotacyjnych opisanych w sekcji “Dotacje” poniżej na łączną
kwotę ok 886.645,01 zł, co stanowi ok. 49% wszystkich nakładów na prace rozwojowe Spółki w tym okresie
(rozpoznanych w pozycji “Zmiana stanu produktów”) za ten okres. Dotacje te zgodnie z polityką rachunkowości
Spółki otrzymane na finansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub prac badawczo-rozwojowych
rozliczane są równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych tych składników majątku. Oznacza to,
że będą rozliczane na poczet pozostałych przychodów operacyjnych Spółki począwszy od roku 2023.
Tabela poniżej prezentuje strukturę zatrudnienia ZCP Vixa Games na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień 30
września 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty.

Tabela. Struktura zatrudnienia ZCP Vixa Games na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień 30 września
2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty.
Ilość osób na 31.12.2020 r.

Ilość osób na 30.09.2021 r.

Umowa o pracę

8

8

B2B

1

1

Umowa o dzieło

0

0

Umowa zlecenie

1

0

Suma

10

9

W dniu 27.10.2021 r. Scalac sp. z o.o. - akcjonariusz Spółki - udzielił Emitentowi pożyczki w maksymalnej kwocie
490.000 zł. Pożyczka może zostać wykorzystana według uznania Emitenta na cele związane z prowadzoną przez
Pożyczkobiorcę działalnością związaną z produkcją i wydawaniem gier. Zgodnie z zawartą umową, pożyczka
będzie wypłacana w maksymalnie 3 transzach, zgodnie z wnioskiem o wypłatę danej transzy składanym
każdorazowo przez Emitenta spółce Scalac sp. z o.o., w terminie do dnia 28 lutego 2022 r. Kwota pożyczki jest
oprocentowana. Emitent zapłaci Scalac sp. z o.o. odsetki naliczone w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi
WIBOR 3M + 2,2% w skali roku, za okres od dnia wpływu całości albo jej części pożyczki na rachunek bankowy
Emitenta do dnia zwrotu przedmiotu pożyczki albo jej części. Umowa zawarta została do dnia 31 grudnia 2023 r.
(termin zapadalności pożyczki).
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Jest:

1.4. Podstawowe informacje o Emitencie
Istotne zdarzenia w ramach działalności Emitenta
Powstanie Vixa Games S.A.
Spółka Vixa Games Spółka akcyjna została zawiązana aktem notarialnym z dnia 18 grudnia 2020 r. zawartym
przed Notariuszem Cezarym Pietrasikiem w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, Rep. A Nr 6283/2020 i została
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 4 lutego 2021 r. pod numerem KRS 0000881868.
W dniu 4 sierpnia 2021 r. w drodze uchwały zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego sporządzonego przez
Notariusza Cezarego Pietrasika w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, Rep. A Nr 5533/2021, doszło do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 100.000 zł do kwoty 110.000 zł, w drodze emisji 100.000 akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym: (i) 26.000 akcji na okaziciela serii A2 o
wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zostały objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed
zarejestrowaniem akcji oraz (ii) 74.000 akcji na okaziciela serii A3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które
zostały zaoferowane, a następnie objęte przez Scalac Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gdańsku, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej
wyodrębniony zespół składników niematerialnych i materialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do
produkcji gier, którego wartość godziwa została oszacowana na kwotę 870.623,83 zł. Opinię w sprawie wartości
godziwej wkładu niepieniężnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Scalac Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością przeznaczonego do przekazania aportem do Vixa Games Spółki Akcyjnej, wydał
w dniu 4 sierpnia 2021 r. roku biegły rewident Zygmunt Cichocki, numer ew. 9896, z której wynika, że wartość
wkładu niepieniężnego w wysokości 870.623,83 zł odpowiada wartości godziwej. Umową z dnia 23 września 2021
r. doszło do przeniesienia wyżej opisanego aportu przez Scalac Sp. z o.o. na Spółkę ze skutkiem od dnia rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. W dniu 2 listopada 2021 r. Przedmiotowa
zmiana została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
W dniu 23 września 2021 r. została zawarta pomiędzy Scalac Sp. z o.o. a Emitentem Umowa, której przedmiotem
było przeniesienie przez Scalac Sp. z o.o. na Emitenta aportu na poczet kapitału zakładowego Spółki
podwyższonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 sierpnia 2021 r. zaprotokołowanego
aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Cezarego Pietrasika Repertorium A nr 5533/2021, w drodze
której doszło m.in. do emisji 74.000 akcji na okaziciela serii A3 do zaoferowania i objęcia przez wnoszącego w
zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącej
wyodrębniony zespół składników niematerialnych i materialnych, w tym zobowiązania, którego wartość godziwa
została oszacowana na kwotę 870.623,83 zł na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta Zygmunta
Cichockiego z dnia 4 sierpnia 2021 r.
W związku z przejściem zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Vixa Games z Scalac Sp. z o.o. na
Emitenta, Emitent stał się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy – z uwagi na fakt, iż
przeniesienie aportu do Vixa Games S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącej
wyodrębniony zespół składników niematerialnych i materialnych, nastąpiło ze skutkiem od dnia dokonania
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, powyższy skutek nastąpił w
dniu 2 listopada 2021 r.

20

W dniu 27.10.2021 r. Scalac sp. z o.o. - akcjonariusz Spółki - udzielił Emitentowi pożyczki w maksymalnej kwocie
490.000 zł. Pożyczka może zostać wykorzystana według uznania Emitenta na cele związane z prowadzoną przez
Pożyczkobiorcę działalnością związaną z produkcją i wydawaniem gier. Zgodnie z zawartą umową, pożyczka
będzie wypłacana w maksymalnie 3 transzach, zgodnie z wnioskiem o wypłatę danej transzy składanym
każdorazowo przez Emitenta spółce Scalac sp. z o.o., w terminie do dnia 28 lutego 2022 r. Kwota pożyczki jest
oprocentowana. Emitent zapłaci Scalac sp. z o.o. odsetki naliczone w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi
WIBOR 3M + 2,2% w skali roku, za okres od dnia wpływu całości albo jej części pożyczki na rachunek bankowy
Emitenta do dnia zwrotu przedmiotu pożyczki albo jej części. Umowa zawarta została do dnia 31 grudnia 2023 r.
(termin zapadalności pożyczki).

Lp.

Data

Opis zdarzenia

1.

2.11.2021 r.

Przeniesienie aportu do Vixa Games S.A. w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa, stanowiącej wyodrębniony zespół składników niematerialnych i
materialnych

2.

3.11.2021 r.

Zawarcie z Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni umowy na wprowadzanie
do obrotu i sprzedaży gry Dino Galaxy Tennis za pośrednictwem platformy
dystrybucji cyfrowej Nintendo Switch

3.

4.11.2021 r.

Zawarcie z Intragames Co., Ltd. z siedzibą w Seulu umowy promocji usług
wydawniczych Intragames przez Emitenta na rynku azjatyckim. Emitent dostawać
będzie: % sprzedaży netto (przez pierwszy rok od wydania tytułu), premię za
podpisanie umowy między Intragames Co., Ltd. a danym deweloperem.

4.

5.11.2021 r.

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C oraz uchwały w
sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, emisji imiennych,
niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji
serii B

Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, przedstawia się
następująco:

Lp. Imię i nazwisko / nazwa akcjonariusza

Seria
akcji

Liczba
akcji

Udział w kapitale Udział
zakładowym
głosach

(w szt.)

(w proc.)

w

(w proc.)
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1 Scalac
Spółka
z
ograniczoną A1
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

740000

A3

74000

A1

70000

A2

7000

A1

70000

A2

7000

A1

70000

A2

7000

A1

50000

A2

5000

2 Łukasz Kuczera

3 Juliusz Mićko

4 Patryk Grandt

5 Pozostali

Łącznie

1100000

74 %

74%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

5%

5%

100%

100%

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego zbycie Akcji Serii A1, A2 i A3 zostało ograniczone (tzw. lockup) w ramach zobowiązań sześciu akcjonariuszy w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji serii A1 Vixa
Games S.A. (dalej: „Zobowiązania”), tj.:
1.

zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji serii A1 i A3 Vixa Games S.A. zawarte
przez Scalac sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w dniu 5 listopada 2021 roku na 740.000 akcjach serii A1
oraz na 74.000 akcjach serii A3 Spółki;
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2.

3.

4.

5.

6.

zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji serii A1 i A2 Vixa Games S.A. zawarte
przez Łukasza Kuczerę w dniu 5 listopada 2021 roku na 70.000 akcjach serii A1 i na 7.000 akcji serii A2
Spółki;
zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji serii A1 i A2 Vixa Games S.A. zawarte
przez Juliusza Mićko w dniu 5 listopada 2021 roku na 70.000 akcjach serii A1 i na 7.000 akcji serii A2
Spółki;
zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji serii A1 i A2 Vixa Games S.A. zawarte
przez akcjonariusza Patryka Grandt w dniu 5 listopada 2021 roku 70.000 akcjach serii A1 i na 7.000 akcji
serii Spółki;
zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji serii A1 i A2 Vixa Games S.A. zawarte
przez VesCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 4 listopada 2021 roku na 30.000 akcjach serii
A1 i na 3.000 akcji serii A2 Spółki;
zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji serii A1 i A2 Vixa Games S.A. zawarte
przez Jacka Węsierskiego w dniu 5 listopada 2021 roku na 20.000 akcjach serii A1 i na 2.000 akcji serii
A2 Spółki.

Ww. akcjonariusze Spółki zobowiązali się wobec Spółki w szczególności do tego, iż nie będą oni bezpośrednio lub
pośrednio, oferować, przenosić własności, ustanawiać jakiegokolwiek obciążenia, udzielać opcji, zobowiązywać
się do zbycia lub obciążenia ani też w inny sposób, pośredni lub bezpośredni, rozporządzać żadną z posiadanych
przez nich na moment zawarcia Zobowiązania akcji serii A1, A2 i A3.
Powyższe Zobowiązania obowiązują w okresie od dnia zawarcia każdego ze Zobowiązań do dnia następującego z
upływem 12 (dwunastu) miesięcy liczonych od dnia pierwszego notowania Akcji Spółki w ASO („Okres Lock-up”),
a z ww. ograniczeniem zbywalności akcji serii A1, A2 i A3 są związane sankcje i mechanizmy zabezpieczające przed
naruszeniem przedmiotowego zobowiązania przez wyżej wskazanych akcjonariuszy, w postaci kary umownej.
Sytuacja finansowa Emitenta
Poniżej przedstawiamy wybrane dane finansowe Spółki w okresie od 18 grudnia 2020 r. do 30 września 2021 r.
w postaci rachunku zysków i strat.
W okresie od 18 grudnia 2020 r. (dzień zawarcia statutu Spółki) do 30 września 2021 r. Spółka prowadziła prace
przygotowawcze związane z przeniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej przedmiot
wkładu niepieniężnego w zamian za akcje serii A3 Spółki.
W dniu 23 września 2021 r. została zawarta pomiędzy Scalac Sp. z o.o. a Emitentem Umowa, której przedmiotem
było przeniesienie przez Scalac Sp. z o.o. na Emitenta aportu na poczet kapitału zakładowego Spółki
podwyższonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 sierpnia 2021 r. zaprotokołowanego
aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Cezarego Pietrasika Repertorium A nr 5533/2021, w drodze
której doszło m.in. do emisji 74.000 akcji na okaziciela serii A3 do zaoferowania i objęcia przez Wnoszącego w
zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącej
wyodrębniony zespół składników niematerialnych i materialnych, w tym zobowiązania, którego wartość godziwa
została oszacowana na kwotę 870.623,83 zł na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta Zygmunta
Cichockiego z dnia 4 sierpnia 2021 r.
W związku z przejściem zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Vixa Games z Scalac Sp. z o.o. na
Emitenta, Emitent stał się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy – z uwagi na fakt, iż
przeniesienie aportu do Vixa Games S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącej
wyodrębniony zespół składników niematerialnych i materialnych, nastąpiło ze skutkiem od dnia dokonania
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rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, powyższy skutek nastąpił w
dniu 2 listopada 2021 r.
W dniu 27.10.2021 r. Scalac sp. z o.o. - akcjonariusz Spółki - udzielił Emitentowi pożyczki w maksymalnej kwocie
490.000 zł. Pożyczka może zostać wykorzystana według uznania Emitenta na cele związane z prowadzoną przez
Pożyczkobiorcę działalnością związaną z produkcją i wydawaniem gier. Zgodnie z zawartą umową, pożyczka
będzie wypłacana w maksymalnie 3 transzach, zgodnie z wnioskiem o wypłatę danej transzy składanym
każdorazowo przez Emitenta spółce Scalac sp. z o.o., w terminie do dnia 28 lutego 2022 r. Kwota pożyczki jest
oprocentowana. Emitent zapłaci Scalac sp. z o.o. odsetki naliczone w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi
WIBOR 3M + 2,2% w skali roku, za okres od dnia wpływu całości albo jej części pożyczki na rachunek bankowy
Emitenta do dnia zwrotu przedmiotu pożyczki albo jej części. Umowa zawarta została do dnia 31 grudnia 2023 r.
(termin zapadalności pożyczki).
W dniu 2 listopada 2021 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z tytułu emisji akcji
serii A3 a co za tym idzie składniki majątkowe ZCP Vixa Games zostały przeniesione do Spółki.
Jedną z działalności prowadzonych przez Scalac Sp. z o.o. do 2 listopada 2021 r. była działalność na rynku gier
komputerowych pod nazwą Vixa Games. Działalność ta była organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w
istniejącym przedsiębiorstwie Scalac Sp. z o.o. tworząc zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym
zobowiązania, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych z produkcją gier komputerowych
oraz działalnością wydawniczą gier komputerowych.
W skład Vixa Games wchodziły także osoby, które w założeniu zostały przeniesione wraz z zorganizowaną częścią
przedsiębiorstwa z uwzględnieniem przepisów Kodeksu pracy. Wraz tymi pracownikami przeniesione zostały
również ich umowy o pracę oraz sprzęt i wyposażenie biura (środki trwałe) które obecnie wykorzystują w pracy.
Poniżej przedstawiamy strukturę wartości składników majątkowych ZCP Vixa Games które od 2 listopada
stanowią składniki majątkowe Spółki wg ich wartości godziwej ustalonej na dzień 1 lipca 2021 r. (dane w zł).
Rzeczowe aktywa trwałe

89 666,97

Autorskie prawa majątkowe, w tym:

780 956,86

Licencje
28 785,88
Pracownicy
13 772,93
Poniesione nakłady
738 398,05

Razem

870 623,83

Rzeczowe aktywa trwałe stanowią sprzęt i wyposażenie biura. Ich wartość na dzień 1 lipca 2021 r. oszacowano
na podstawie wartości rynkowej oraz, w przypadku gdy nie było możliwe ustalenie ceny rynkowej, na podstawie
aktualnej ceny nabycia z uwzględnieniem aktualnego stopnia zużycia majątku.
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Wartość licencji na dzień 1 lipca 2021 r. oszacowano na podstawie ceny nabycia oraz okresu ich ważności.
Pracownicy, którzy stanowią część załogi (zespół wykwalifikowanych pracowników), posiadają wiedzę
specyficzną dla firmy/sektora i są kluczowym elementem w utrzymaniu ciągłości i zyskowności biznesu.
Pozyskiwanie i szkolenie pracowników jest procesem kosztownym, który obejmuje działania związane z
pozyskiwaniem talentów, szkoleniami i wymaga czasu na aklimatyzację nowych pracowników w firmie w celu
osiągnięcia pożądanej efektywności.
Całkowity koszt pozyskania i przeszkolenia pracowników stanowi wartość zorganizowanej siły roboczej. Wartość
ta wzrasta wraz z poziomem wiedzy fachowej, umiejętności i doświadczenia siły roboczej.
Wartość pracowników będących częścią ZCP Vixa Games na dzień 1 lipca 2021 r. została ustalona metodą
kosztową, tj. poprzez oszacowanie kosztu niezbędnego do odtworzenia / zastąpienia zatrudnionych
pracowników, który obejmuje 2 kategorie kosztów z tym związanych:
·

rekrutacja,

·

mniejsza wydajność w początkowym okresie zatrudnienia.

Oszacowaną wartość pomniejszono o powiązane z tym. składnikiem majątkowym zobowiązania z tyt. kosztów
zaległych urlopów pracowników.
Nakłady poniesione na produkcję gier komputerowych oraz wytworzenie narzędzi wykorzystywanych w
produkcji gier komputerowych stanowią wynagrodzenia wypłacone pracownikom zaangażowanym w ich
produkcję. Do dnia wyceny zostały poniesione nakłady w wysokości 1.455.695,60 zł, z czego kwota 738.398,05 zł
została sfinansowana ze środków własnych, co stanowi wartość wnoszonych wraz z ZCP Vixa Games nakładów.
Istotne zdarzenia mające miejsce w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Vixa Games) stanowiącej
część Scalac sp. z o.o.

Lp.

Data

Opis zdarzenia

1.

08.01.2014 r.

Założenie spółki Scalac sp. z o.o. specjalizującej się w usługach tworzenia
oprogramowania komputerowego na zlecenie. Scalac Sp. z o.o. koncentruje się na
tworzeniu rozwiązań w języku programowania Scala

2.

2016 r.

Utworzenie zespołu gier komputerowych Vixa Games.
Powstaje studio,
komputerowych

którego

działalność dedykowana

jest

3.

15.03.2016 r.

Premiera gry Orbitron Arcade na Android

4.

08.07.2017 r.

Premiera gry Jumping Joe & Friends na Steam i Nintendo Switch

produkcji gier
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5.

29.10.2018 r.

Zawarcie umowy z Agencją Rozwoju Pomorza na dofinansowaniu projektu nr.
RPPM.01.01.01-22-0011 / 17-00 pt. „Opracowanie i wdrożenie modułów audio
(indeksowanie i analiza ścieżek audio) oraz modułów wideo (wizualizacja
przetworzonych danych) z unikalnym wykorzystaniem dźwięku i grafiki na
potrzeby aplikacji multimedialnych.

6.

28.11.2019

Zawarcie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie na
realizację projektu HyperStack. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego
multiplatformowego środowiska produkcyjnego gier na silniku Unity.

7.

30.05.2019 r.

Premiera gry Cut the Cake na Android

8.

06.06.2019 r.

Premiera gry Open Chest na Android

9.

29.07.2019 r.

Premiera gry Walking Block na Android

10

19.08.2019 r.

Premiera gry Love Colors na Android i iOS

11.

21.08.2019 r.

Premiera gry Mazen na Android

12.

20.09.2019 r.

Premiera gry Fill The Circle na Android i iOS

13.

09.01.2020 r.

Premiera gry Merge Kingdom na Android

14.

29.01.2020 r.

Premiera gry Audio Spring na Android i iOS

15.

20.05.2020 r.

Premiera gry Tap! Tap Kingdom na Android i iOS

16.

01.06.2020 r.

Zmiana strategii zespołu Vixa Games na produkcję gier komputerowych
monetyzowanych w modelu indie premium.

17.

19.03.2021 r.

Premiera gry Dino Galaxy Tennis na platformie Steam

18.

23.09.2021 r.

Zawarcie umowy wydawniczej z Ravenage na wydanie gry The Crackpet Show
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19.

2.11.2021 r.

Przeniesienie aportu do Vixa Games S.A. w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa, stanowiącej wyodrębniony zespół składników niematerialnych i
materialnych

Dla pełnego zrozumienia sytuacji Emitenta, którego składniki majątkowe od dnia 2 listopada 2021 r. a także na
dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego obejmują składniki majątkowe ZCP Vixa Games prezentujemy
szacunkowe dane finansowe ZCP Vixa Games za okres od 1 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz za okres
od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r.
Tabela. Szacunkowy rachunek zysków i strat ZCP Vixa Games za okresy od 1 czerwca 2020 r. do
31 grudnia 2020 r., od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r., od 1 lipca 2020 r. do
30 września 2020 r. oraz od 1 lipca 2021 do 30 września 2021 r. (dane w PLN)
W okresie od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2021 r. ZCP Vixa Games w ramach nowej strategii prowadził prace
nad produkcją gier monetyzowanych w modelu indie premium, tj. odpowiednio:
● W okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. prowadzono głównie prace związane z:
○ produkcją gier:
■ Jumping Joe and Friends na platformy Steam i Nintendo Switch,
■ Love Colors na Nintendo Switch,
■ DIno Galaxy Tennis na platformę Steam,
○ pre-produkcją gry The Crackpet Show na platformę Steam.
○ wytworzeniem narzędzia Hyperstack w ramach programu Gameinn opisanego w sekcji
“Dotacje” poniżej.
● W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. prowadzono prace związane z:
○ produkcją gier:
■ Dino Galaxy Tennis na platformę Steam,
■ The Crackpet Show na platformę Steam,
○ pre-produkcją gier:
■ Horrorchero na platformę Steam,
■ Caravan na platformę Steam.
○ wytworzeniem narzędzia Hyperstack w ramach programu Gameinn opisanego w sekcji
“Dotacje” poniżej.
Szacunkowe dane finansowe ZCP Vixa Games za okres od 1 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz za okres
od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. zostały zaprezentowane zgodnie ze stosowaną przez Spółkę polityką
rachunkowości, wg której nakłady na produkcję gier komputerowych są aktywowane i wartość aktywowanych
nakładów w danym okresie sprawozdawczym prezentowana jest w rachunku zysków i strat Spółki w pozycji
“Zmiana stanu produktów”. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 30 września
2021 r. ZCP Vixa Games otrzymała zaliczki z tyt. umów dotacyjnych opisanych w sekcji “Dotacje” poniżej na łączną
kwotę ok 886.645,01 zł, co stanowi ok. 49% wszystkich nakładów na prace rozwojowe Spółki w tym okresie
(rozpoznanych w pozycji “Zmiana stanu produktów”) za ten okres. Dotacje te zgodnie z polityką rachunkowości
Spółki otrzymane na finansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub prac badawczo-rozwojowych
rozliczane są równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych tych składników majątku. Oznacza to,
że będą rozliczane na poczet pozostałych przychodów operacyjnych Spółki począwszy od roku 2023.

27

Tabela poniżej prezentuje strukturę zatrudnienia ZCP Vixa Games na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień 30
września 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty.
Tabela. Struktura zatrudnienia ZCP Vixa Games na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień 30 września 2021 r.
w przeliczeniu na pełne etaty.
Ilość osób na 31.12.2020 r.

Ilość osób na 30.09.2021 r.

Umowa o pracę

8

8

B2B

1

1

Umowa o dzieło

0

0

Umowa zlecenie

1

0

Suma

10

9

Zmiana nr 3 (związana ze zmianą tytułu “informacje o podstawowych produktach Emitenta” i treści w taki
sposób, aby wskazywał on że wydawcą ww. gier nie był Emitent lecz ZCP Vixa Games) - rozdz. 1.4. (Informacje
o podstawowych produktach Emitenta), str. 15 Dokumentu Informacyjnego:
Informacje o podstawowych produktach ZCP Vixa Games
Emitent nie jest następcą prawnym spółki Scalac sp. z o.o. Dnia 02.11.2021 roku Emitent nabył część majątku
Scalac sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (studio Vixa Games).
Poniżej przedstawiono charakterystykę wydanych dotychczas przez studio Vixa Games gier.
Tytuł

Jumping Joe

Prawa autorskie

Całość majątkowych praw autorskich przysługuje Emitentowi

Wydawca

ZCP Vixa Games, QubicGames S.A.,

Rola ZCP Vixa Games

Deweloper, tester, designer, producent, portowanie, wydanie gry, dystrybucja gry,
certyfikacja gry, lokalizacja
gry,

Platformy

Premiera

iOS, Android, Nintendo Switch, Steam

●
●

maj 2017 (urządzenia mobilne)
maj 2020 (Steam, Nintendo Switch)
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Statystyki pobrań

Całkowity
produkcji

koszt

●
●

ponad 250 tys. pobrań na urządzenia mobilne
ponad 150 tys. pobrań na Steam/Nintendo Switch

190 tys. PLN

W dniu 24 listopada 2017 roku Scalac sp. z o.o. – akcjonariusz Spółki – zawarł z QubicGames S.A. umowę o
udzielenie licencji na korzystanie i rozporządzanie grą „Jumping Joe”, na podstawie której Scalac sp. z o.o. udzielił
na rzecz QubicGames S.A. bezwarunkowej wyłącznej licencji na okres 5 lat (od dnia zawarcia umowy) na
dokonanie opracowania gry polegającego na dostosowaniu jej w niezbędnych zakresie składających się na grę
utworów, do potrzeb platformy Nintendo. Zgodnie z zawartą pomiędzy stronami umową licencyjną strony
ustaliły wynagrodzenie w oparciu o zasady rynkowe, stanowiące procentowy udział w kwotach uzyskanych przez
QubicGames S.A. z tytułu elektronicznych pobrań do użytkowników końcowych, po odliczeniu prowizji Nintendo
oraz podatków i innych obciążeń publicznoprawnych. W październiku 2021 roku na podstawie porozumienia
stron umowy, za zgodą Scalac sp. z o.o., wszelkie prawa i obowiązki QubicGames S.A., do których jest uprawniony
a wynikające z umowy o udzielenie licencji zawartej w roku 2017 zostały przeniesione na naptime.games sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ze skutkiem od dnia 1 listopada 2021 r.
Prawa i obowiązki wynikające z umowy oraz porozumienia przynależą Emitentowi w związku z wniesieniem
aportu do Spółki przez Scalac sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącej
wyodrębniony zespół składników niematerialnych i materialnych, związanych z produkcją gier, na pokrycie akcji
serii A3 Spółki.

Rysunek. Przykładowe zrzuty ekranowe gry Jumping Joe

Źródło: Emitent

Tytuł

Love Colors

Prawa autorskie

Całość majątkowych praw autorskich przysługuje Emitentowi

Wydawca

ZCP Vixa Games, naptime.games Sp. z o.o.
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Rola ZCP Vixa Games

Deweloper, tester, designer, producent, portowanie, wydanie gry, dystrybucja gry,
certyfikacja gry, lokalizacja
gry,

Platformy

iOS, Android, Nintendo Switch, Steam

Premiera

●
●

Drugi kwartał 2020 (urządzenia mobilne)
Trzeci kwartał 2021 (Nintendo Switch)

Statystyki pobrań

●
●

ponad 130 tys. pobrań na urządzenia mobilne
ponad 15 tys. pobrań na Nintendo Switch

Całkowity
produkcji

koszt

30 tys. PLN

Rysunek. Przykładowe zrzuty ekranowe gry Love Colors

Źródło: Emitent

W dniu 24 sierpnia 2020 roku Scalac sp. z o.o. – akcjonariusz Spółki – zawarł z QubicGames S.A. umowę o
udzielenie licencji na korzystanie i rozporządzanie grą „Love Colors”, na podstawie której Scalac sp. z o.o. udzielił
na rzecz QubicGames S.A. bezwarunkowej wyłącznej licencji na 5 (pięć) lat (przy czym po upływie 5 lat
obowiązywania licencji, licencja przekształca się w Licencję udzieloną na czas nieoznaczony),uprawniającej do
korzystania i rozporządzania grą oraz do wykonywania związanych z tym praw zależnych w zakresie wskazanym
w umowie, tj. wyłącznie na potrzeby platformy Nintendo, w tym zezwolenie na wykonywanie praw do utworu
zależnego powstałego wskutek adaptacji gry na polach eksploatacji wskazanych w umowie. Zgodnie z zawartą
pomiędzy stronami umową licencyjną strony ustaliły wynagrodzenie w oparciu o zasady rynkowe, stanowiące
procentowy udział w kwotach uzyskanych przez QubicGames S.A. z tytułu elektronicznych pobrań do
użytkowników końcowych, po odliczeniu prowizji Nintendo oraz podatków i innych obciążeń publicznoprawnych.
W październiku 2021 roku na podstawie aneksu do umowy, za zgodą Scalac sp. z o.o., umożliwiono przeniesienie
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wszelkich praw i obowiązków QubicGames S.A., do których jest uprawniony a wynikających z umowy o udzielenie
licencji zawartej w roku 2020 na naptime.games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ze skutkiem od dnia zawarcia
aneksu.
Prawa i obowiązki wynikające z umowy oraz aneksu przynależą Emitentowi w związku z wniesieniem aportu do
Spółki przez Scalac sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącej wyodrębniony zespół
składników niematerialnych i materialnych, związanych z produkcją gier, na pokrycie akcji serii A3 Spółki.
“Dino Galaxy Tennis”
Dino Galaxy Tennis to dwuwymiarowa gra przeznaczona do tzw “lokalnego” trybu wieloosobowego. Osią
rozgrywki są galaktyczne zawody tenisowe rozgrywane na asteroidach. Gracze wcielają się w rolę dinozaurów ze
specjalnymi umiejętnościami “astro-tenisowymi”. W grze dostępne są tryby współpracy dla maksymalnie 4
graczy. Gra zawiera również pełny tryb fabularny dla jednego gracza oraz różne tryby wyzwań pobocznych.
Głównym odbiorcą są osoby szukające rozrywki w czasie spotkań towarzyskich. Gra dostępna będzie na
platformach PC Steam, Nintendo Switch, PS i Xbox. Przewidywana cena sprzedaży to ok. $10.
Rysunek. Przykładowy zrzut ekranowy gry “Dino Galaxy Tennis”
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Źródło: Emitent

Podstawowe informacje na temat gry “Dino Galaxy Tennis”:
Prawa autorskie

Całość majątkowych praw autorskich przysługuje Emitentowi

Wydawca

ZCP Vixa Games (PC, Steam), Forever Entertainment (Nintendo Switch)

Rola ZCP Vixa Games

Deweloper, tester, designer, producent, portowanie, wydanie gry,
dystrybucja gry, certyfikacja gry, lokalizacja gry
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Platformy

PC Steam, Microsoft Xbox One, Sony PlayStation, Nintendo Switch

Premiera

Q1 2021 PC Steam, Q1 2022 (Nintendo Switch),
Q2-Q3 2022 (Xbox)

Szacowane nakłady na produkcję
i promocję gry

Nie więcej niż 600 tys. PLN

Planowana cena sprzedaży

9,99 USD

Planowana sprzedaż

50 tys. egzemplarzy

W dniu 3 listopada 2021 roku Emitent zawarł z Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni umowę na
wprowadzanie do obrotu i sprzedaży gry Dino Galaxy Tennis za pośrednictwem platformy dystrybucji cyfrowej
Nintendo Switch. W tym celu Emitent udzielił drugiej stronie wyłącznej licencji na okres trzech lat do korzystania
z produktu na polach eksploatacji określonych w umowie, bez ograniczeń terytorialnych. Wynagrodzenie
Emitenta za udzielenie licencji wynosić będzie 50 proc. kwoty uzyskanej przez Forever Entertainment S.A. z tytułu
elektronicznych pobrań lub tradycyjnej sprzedaży egzemplarzy Produktu do użytkowników końcowych, po
odliczeniu podatków, innych obciążeń publicznoprawnych i kosztów lub opłat pobieranych przez platformę
Nintendo Switch. Wynagrodzenie należne Emitentowi wypłacane będzie na podstawie kwartalnych raportów
sprzedaży gry. Prawa autorskie do gry pozostają przy Emitencie.

Zmiana nr 4 (związana z uszczegółowieniem informacji w zakresie planowanego przez Emitenta wprowadzenia
akcji na rynek NewConnect) - rozdz. 2.12. (Informacje na temat wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu),
str. 35 Dokumentu Informacyjnego:
Było:
Emitent dołoży wszelkich starań, aby po rejestracji Akcji Serii C w sądzie złożyć wniosek o rejestrację Akcji Serii C
w KDPW oraz wniosek do GPW o wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect.
Jest:
Emitent dołoży wszelkich starań, aby wprowadzić Akcje Serii C do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Planowany termin
debiutu Spółki na rynku NewConnect to II kwartał 2022 roku.
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Wprowadzenie Akcji Serii C będzie możliwe po spełnieniu odpowiednich warunków, o których mowa w
Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. W szczególności wprowadzone do obrotu w alternatywnym
systemie mogą być Akcje Spółki, o ile w szczególności:
1) sporządzony zostanie właściwy dokument informacyjny,
2) zbywalność Akcji nie jest ograniczona,
3) w stosunku do Spółki nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
4) w stosunku do Spółki nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne,
5) wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 zł,
6) co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie znajduje się w posiadaniu co najmniej 10
akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i nie
jest podmiotem powiązanym ze Spółką,
7) kapitał własny emitenta wynosi co najmniej 500.000 zł,
8) przedstawi w dokumencie informacyjnym, o którym mowa w pkt 1) sprawozdanie finansowe lub
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, sporządzone i zbadane zgodnie z
przepisami Załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu ASO,
9) wnioskiem o wprowadzenie zostały objęte akcje stanowiące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka spełnia warunki określone w pkt. 2)-5) oraz 7)
powyżej. Pozostałe warunki określone powyżej Emitent zamierza spełnić po zakończeniu Oferty Publicznej Akcji
Serii C, a przed złożeniem wniosku o wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect.
Poza powyższym, celem wprowadzenie Akcji Serii C Spółki na rynek NewConnect Spółka planuje zmienić system
rejestru akcji i w związku z tym dokonać przeniesienia Akcji Spółki z systemu rejestru akcjonariuszy
prowadzonego przez NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie do depozytu papierów Wartościowych
prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Zmiana nr 5 (usunięcie sugestii, że Oferta Publiczna Akcji Serii C połączona jest z wprowadzeniem akcji do ASO)
– rozdz. 2.4. (Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży Akcji Serii C), str. 27 Dokumentu
Informacyjnego:
Było:
Oferta Publiczna Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w następujących terminach:
Przyjmowanie zapisów

15.11.2021 r. - 29.11.2021 r.

Planowany przydział akcji serii C

08.12.2021 r.

Miejsce przyjmowania zapisów

W siedzibie Emitenta lub elektronicznie

Rynek notowania Akcji serii C

Alternatywny System Obrotu - rynek NewConnect
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Jest:
Oferta Publiczna Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w następujących terminach:
Przyjmowanie zapisów

15.11.2021 r. - 29.11.2021 r.

Planowany przydział akcji serii C

08.12.2021 r.

Miejsce przyjmowania zapisów

W siedzibie Emitenta lub elektronicznie

Zmiana nr 6 ( doprecyzowanie informacji na temat miejsca zarejestrowania Akcji Emitenta):
✔

rozdz. 2.8. (Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych.), str. 31 Dokumentu
Informacyjnego:

Było:
Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji Akcji Serii C, Zarząd podejmie działania mające na celu
zarejestrowanie tych akcji przez KDPW.
Jest:
Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji Akcji Serii C, Zarząd podejmie działania mające na celu
zarejestrowanie Akcji Serii C w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą
w Warszawie.
✔

rozdz. 2.12. (Informacje na temat wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu), str. 35 Dokumentu
Informacyjnego

Patrz Zmiana nr 4
Zmiana nr 7 (uzupełnienie ryzyk związanych z działalnością Emitenta) – rozdz. 5.2. (Czynniki ryzyka związane z
działalnością Emitenta), na str. 47 Dokumentu Informacyjnego:
Dodano:
Ryzyko związane z krótką historią Spółki i brakiem prowadzenia działalności operacyjnej w początkowym okresie
Spółka została zawiązana w dniu 18.12.2020 roku, przy czym działalność Spółki ograniczała się do prac
przygotowawczych związanych z przeniesieniem ZCP Vixa Games jako aportu w zamian za akcje serii A3, co
nastąpiło w dniu 02.11.2021 roku. Co istotne ZCP Vixa Games, która stanowi aktualne zaplecze materialne i
osobowe dla działalności Emitenta rozpoczęło tworzenie gier w modelu indie premium w czerwcu 2020 roku
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(wcześniej ZCP Vixa Games zajmowała się grami na Android i iOS). Ze względu na stosunkowo krótką historię
działalności Emitenta, zakres dostępnych historycznych informacji na temat zrealizowanych wyników
finansowych Spółki jest ograniczony i może okazać się niewystarczający do dokonania prawidłowej oceny
perspektyw rozwoju Emitenta. Istnieje wobec tego ryzyko, że zaprezentowane w niniejszym Dokumencie
Informacyjnym dane finansowe dotyczące Emitenta nie będą wystarczające dla dokonania pełnej oceny obecnie
prowadzonej działalności gospodarczej Spółki.
Ryzyko związane z nie generowaniem dodatnich przepływów pieniężnych
Emitent na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie generuje dodatnich przepływów pieniężnych.
Wynik netto Vixa Games S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. wyniósł -20 259,09 zł, a szacunkowy
wynik netto za ten sam okres ZCP Vixa Games wyniósł -66 704,92 zł. Istnieje ryzyko, że Emitent w kolejnych
okresach będzie generował straty. Uzależnione jest to w dużej mierze od terminów wydania i wyników sprzedaży
gier wyprodukowanych lub wydanych przez Spółkę. Powiązane jest to jednocześnie ze specyficznym cyklem życia
produktu, jakim jest gra komputerowa lub wideo, w którym największe przychody uzyskiwane są bezpośrednio
po wprowadzeniu gry do sprzedaży. W okresie pomiędzy wydaniem poszczególnych gier Spółka może nie
uzyskiwać przychodów albo uzyskiwać tylko ograniczone przychody, ponosząc jednocześnie w tym okresie koszty
bieżącej działalności oraz nakłady na produkcję gier. W efekcie, w takich okresach Spółka może wykazywać tylko
nieznaczne zyski, albo nawet wykazywać stratę. Celem ograniczenia tego ryzyka Spółka planuje stale powiększać
ilość produkowanych i wydawanych gier, czyli dywersyfikować ofertę, co powinno zapewnić Spółce stabilizację
przychodów i zysków. Dodatkowo Spółka w listopadzie 2021 r. zaczęła działalność jako partner handlowy
Intragames Co., Ltd., co stanowi kolejne źródło przychodów. Jednocześnie po przeniesieniu ZCP Vixa Games do
Emitenta w dniu 2 listopada 2021 r. Emitent finansuje w istotnej części nakłady na produkcję gier komputerowych
oraz wytworzenie narzędzia Hyperstack z dotacji w ramach programu GameInn. W okresie od 1 czerwca 2020 r.
do 30 września 2021 r. ZCP Vixa Games otrzymała zaliczki z tyt. umów dotacyjnych na łączną kwotę ok.
886.645,01 zł, co stanowi ok. 49% wszystkich nakładów na prace rozwojowe ZCP Vixa Games w tym okresie.
Aktualna sytuacja finansowa Emitenta, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, nie upoważnia do
eksponowania zagrożenia dla kontynuacji działalności. Niemniej powyższe okoliczności, jak również ewentualne
pogorszenie sytuacji w branży gier komputerowych, w szczególności w odniesieniu do Emitenta, mogą skutkować
zwiększeniem odchylania się wskaźników rentowności, płynności finansowej czy też struktury finansowania
aktywów i dźwigni finansowej od bezpiecznych poziomów.
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Zmiana nr 8 (uzupełnienie ryzyk związanych z rynkiem kapitałowym) – rozdz. 5.3. (Czynniki ryzyka związane z
rynkiem kapitałowym), na str. 53 Dokumentu Informacyjnego:
Dodano:
Ryzyko związane z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału
Działalność Emitenta, jego krótka historia, w tym w szczególności historia operacyjna i finansowa (Spółka znajduje
się na wczesnym etapie rozwoju) podlegają i mogą w przyszłości podlegać negatywnym zmianom w wyniku
zaistnienia różnych czynników (w szczególności ryzyk opisanych niniejszym rozdziale oraz w rozdz. 5.2.).
Wystąpienie nawet niektórych może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki
finansowe Emitenta. W związku z powyższym inwestycja w Akcje Serii C Spółki może skutkować nie tylko brakiem
uzyskania zysków z inwestycji, ale nawet może wiązać się z utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.
Inwestor nie powinien inwestować więcej kapitału, niż jest w stanie stracić bez utraty standardu życia (poprzez
inwestowanie jedynie wolnych środków, a także poprzez odpowiednie dywersyfikowanie portfela).
Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy
Zgodnie z art. 347 §1 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom. Zgodnie z art. 395 KSH, w przypadku Emitenta 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 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Kwota przeznaczona do podziału
między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski
z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które
mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne
oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na
kapitały zapasowy lub rezerwowe.
Na dzień Dokumentu Informacyjnego Emitent (a do czasu wniesienia do Spółki ZCP Vixa Games, tj. 2 listopada
2021 r. – także ZCP Vixa Games) nie generuje dodatnich przepływów pieniężnych, a co za tym idzie Emitent nie
jest w stanie spełnić wymogów, o których mowa powyżej (patrz: Ryzyko związane z nie generowaniem dodatnich
przepływów pieniężnych). W związku z powyższym, do czasu generowania dodatnich przepływów pieniężnych
oraz do czasu spełnienia wymogów określonych w KSH, wypłata dywidendy nie będzie możliwa.
Ryzyko związane z rozwodnieniem akcji w przyszłości
Na dzień Dokumentu Informacyjnego Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 1 w sprawie
ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych
serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z
emisją akcji na okaziciela serii B, oraz w sprawie zmiany statutu Spółki (Repertorium A Nr 7605/2021; treść
uchwały zamieszczona została w rozdz. 6.3. Dokumentu Informacyjnego). W przypadku realizacji całości założeń
programu motywacyjnego osoby uprawnione otrzymają prawo do objęcia 89.218 akcji serii B Emitenta.
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Dodatkowo w dniu 10 listopada 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 1
(Repertorium A Nr 7685/2021) w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie ze Statutu Spółki §6a
pozwalającego Zarządowi Emitenta na dokonywanie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w trybie art.
444 k.s.h. (kapitał docelowy). W przypadku braku skutecznej rejestracji przedmiotowej zmiany Statutu w
rejestrze przedsiębiorców, Zarząd Emitenta będzie uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o
kwotę nie większą niż 75.000 zł w terminie trzech lat od dnia wpisania upoważnienia do rejestru przedsiębiorców.
Nie można też wykluczyć, iż w przyszłości kapitał zakładowy Emitenta zostanie podwyższony w wyniku emisji akcji
nowych emisji. W związku z powyższym inwestor powinien liczyć się z możliwością zmiany wysokości kapitału
zakładowego Spółki oraz liczby wyemitowanych akcji, co skutkować będzie rozwodnieniem posiadanego przez
niego udziału w Spółce.
Ryzyko związane z błędną wyceną Spółki
Na dzień Dokumentu Informacyjnego Spółka jest spółką niepubliczną, tj. żadna akcja Spółki nie jest dopuszczona
do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego też wartość Spółki ustalana jest przez nią samą (ewentualnie przy współpracy
z podmiotami zewnętrznymi specjalizującymi się np. w sporządzaniu wycen spółek), a nie tak jak to ma miejsce
przy spółkach publicznych - przez uczestników tego rynku (kupujący i sprzedający papiery wartościowe danej
spółki). W związku z powyższym istnieje ryzyko, że ustalona cena emisyjna Akcji Serii C (przez Walne
Zgromadzenie Emitenta) może nie odzwierciedlać realnej wartości akcji Spółki i w przypadku chęci zbycia Akcji
Serii C w przyszłości należy liczyć się z ryzykiem, że zaproponowana cena przez potencjalnego nabywcę tychże
akcji może różnić się od ceny, po której inwestor objął Akcje Serii C w ramach Oferty Publicznej, w szczególności
proponowana cena nabycia Akcji Serii C na rynku wtórnym może być znacznie niższa.
Ponadto dokonano zmiany:
✔

treści ryzyka związanego z brakiem płynności akcji (str. 54 Dokumentu Informacyjnego)

Było:
Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji
Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym
wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych
czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych
przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych
notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie
kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak
i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym
systemie obrotu cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku
regulowanym.
W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent planuje podpisać umowę o
pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej funkcji.
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W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w wybranych
przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym przypadku istnieje ryzyko
poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich objęcia. Podobnie istnieje ryzyko, że osoba
zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ramach transakcji zawartej w Alternatywnym
systemie obrotu może nie mieć możliwości zakupu tych papierów w wybranym przez siebie terminie lub ilości
albo po oczekiwanej przez siebie cenie.
Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu
jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery skarbowe czy też
w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównoważonych.
Jest:
Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji
Na dzień Dokumentu Informacyjnego Spółka jest spółką niepubliczną, tj. żadna akcja Spółki nie jest dopuszczona
do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i bezpośrednio po zakończeniu Oferty Publicznej nie będą przedmiotem ubiegania się o
wprowadzenie do obrotu w zorganizowanym systemie obrotu (Emitent planuje debiut na rynku NewConenct w
II kwartale 2022 roku), w związku z czym sprzedaż Akcji Spółki może być istotnie ograniczona. Do czasu
planowanego wprowadzenia Akcji Serii C na rynek NewConnect, inwestor, który podejmie decyzję o wyjściu z
inwestycji będzie zmuszony do znalezienia potencjalnego nabywcy we własnym zakresie. Ponadto w takiej
sytuacji istnieje ryzyko, że inwestor w ogóle nie znajdzie osoby zainteresowanej bądź cena nabycia Akcji Serii C
nie będzie dla niego satysfakcjonująca (np. będzie dużo niższa od ceny emisyjnej Akcji Serii C, po której je objął).
Natomiast w przypadku akcji notowanych w Alternatywnym systemie obrotu cena akcji może podlegać
znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu
złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych
podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów
wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta.
Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak
w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w
Alternatywnym systemie obrotu cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych
notowanych na rynku regulowanym. W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi
Emitent planuje podpisać umowę o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej
funkcji.
W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w wybranych
przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym przypadku istnieje ryzyko
poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich objęcia. Podobnie istnieje ryzyko, że osoba
zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ramach transakcji zawartej w Alternatywnym
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systemie obrotu może nie mieć możliwości zakupu tych papierów w wybranym przez siebie terminie lub ilości
albo po oczekiwanej przez siebie cenie.
Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu
jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery skarbowe czy też
w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównoważonych.
✔

treści ryzyka związanego z odmową wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym systemie
obrotu (str. 55 Dokumentu Informacyjnego)

Było:
Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu
Wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu odbywa się na wniosek Emitenta.
Wprowadzenie Akcji Serii C będzie miało miejsce po spełnieniu odpowiednich warunków, wskazanych w uchwale
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z §5 Regulaminu Alternatywnego systemu
obrotu Organizator Alternatywnego systemu obrotu obowiązany jest podjąć uchwałę o wprowadzeniu albo o
odmowie wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie w terminie 10 dni
roboczych od dnia złożenia przez ich emitenta właściwego wniosku. W przypadku gdy złożony wniosek lub
załączone do niego dokumenty są niekompletne lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji,
oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, rozpoczyna się od dnia
uzupełnienia wniosku lub przekazania Organizatorowi Alternatywnego systemu obrotu wymaganych informacji,
oświadczeń lub dokumentów. Organizator Alternatywnego systemu obrotu w porozumieniu z emitentem może
określić inny termin wprowadzenia danych instrumentów finansowych do obrotu. Nie jest możliwe pełne
wykluczenie ryzyka z tym związanego, niemniej na dzień opublikowania przedmiotowego Dokumentu, w opinii
Emitenta, warunki wprowadzenia instrumentów finansowych na rynek NewConnect są spełnione.
W przypadku niewprowadzenia Akcji do Alternatywnego systemu obrotu na rynek, akcjonariusz Spółki nie będzie
mógł zbyć objętych Akcji Serii C Emitenta w obrocie zorganizowanym. Zbycie Akcji będzie możliwe wyłącznie w
drodze transakcji na rynku niepublicznym, bądź w drodze umów cywilnoprawnych.
Jest:
Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu
Wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu odbywa się na wniosek Emitenta.
Wprowadzenie Akcji Serii C będzie miało miejsce po spełnieniu odpowiednich warunków, o których mowa w
Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. W szczególności wprowadzone do obrotu w alternatywnym
systemie mogą być Akcje Spółki, o ile w szczególności:
1) sporządzony zostanie właściwy dokument informacyjny,
2) zbywalność Akcji nie jest ograniczona,
3) w stosunku do Spółki nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
4) w stosunku do Spółki nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne,
5) wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 zł,
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6) co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie znajduje się w posiadaniu co najmniej 10
akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i nie
jest podmiotem powiązanym ze Spółką,
7) kapitał własny emitenta wynosi co najmniej 500.000 zł,
8) przedstawi w dokumencie informacyjnym, o którym mowa w pkt 1) sprawozdanie finansowe lub
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, sporządzone i zbadane zgodnie z
przepisami Załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu ASO,
9) wnioskiem o wprowadzenie zostały objęte akcje stanowiące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka spełnia warunki określone w pkt. 2)-5) oraz 7)
powyżej. Pozostałe warunki określone powyżej Emitent zamierza spełnić po zakończeniu oferty publicznej Akcji
Serii C, a przed złożeniem wniosku o wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect.
Zgodnie z §5 Regulaminu Alternatywnego systemu obrotu Organizator Alternatywnego systemu obrotu
obowiązany jest podjąć uchwałę o wprowadzeniu albo o odmowie wprowadzenia instrumentów finansowych do
obrotu w alternatywnym systemie w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez ich emitenta właściwego
wniosku. W przypadku gdy złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty są niekompletne lub konieczne
jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do podjęcia uchwały, o której
mowa powyżej, rozpoczyna się od dnia uzupełnienia wniosku lub przekazania Organizatorowi Alternatywnego
systemu obrotu wymaganych informacji, oświadczeń lub dokumentów. Organizator Alternatywnego systemu
obrotu w porozumieniu z emitentem może określić inny termin wprowadzenia danych instrumentów
finansowych do obrotu.
W przypadku niewprowadzenia Akcji do Alternatywnego systemu obrotu na rynek, akcjonariusz Spółki nie będzie
mógł zbyć objętych Akcji Serii C Emitenta w obrocie zorganizowanym. Zbycie Akcji będzie możliwe wyłącznie w
drodze transakcji na rynku niepublicznym, bądź w drodze umów cywilnoprawnych.
Dodatkowo przedmiotowe ryzyko w zmienionym brzmieniu zostało przeniesione i umieszczone przed
ryzykiem związanym z opóźnieniem w rozpoczęciu notowań Akcji Serii C, tj. na str. 53.
Zmiana nr 9
Aktualizacja skróconego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 września
2021 r.
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