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Vixa Games S.A. z siedzibą w Gdańsku 
 

NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI DOKUMENT W ROZUMIENIU ART. 37A USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 ROKU O OFERCIE 

PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU 

OBROTU ORAZ SPÓŁKACH PUBLICZNYCH. NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY 

DYSTRYBUOWANE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA LUB 

UŻYWANIA, ZWŁASZCZA PRZEZ OSOBĘ LUB PODMIOT BĘDĄCY OBYWATELEM LUB REZYDENTEM LUB MAJĄCYM SIEDZIBĘ 

W JAKIMKOLWIEK MIEJSCU, KRAJU LUB JURYSDYKCJI, GDZIE TAKIE ROZPOWSZECHNIANIE, PUBLIKOWANIE, 

UDOSTĘPNIANIE LUB UŻYCIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, LUB KTÓRE WYMAGAŁYBY 

ZEZWOLENIA, REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB BYŁYBY LICENCJONOWANE W RAMACH TAKIEJ JURYSDYKCJI. OSOBY, KTÓRE 

WEJDĄ W POSIADANIE JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ, POWINNY 

UZYSKAĆ INFORMACJE NA TEMAT WSZELKICH ZWIĄZANYCH Z TYM OGRANICZEŃ ORAZ ICH PRZESTRZEGAĆ. 

NIEPRZESTRZEGANIE TAKICH OGRANICZEŃ MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

OBOWIĄZUJĄCEGO W DANEJ JURYSDYKCJI. 

INWESTOWANIE W PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE DOKUMENTEM ŁĄCZY SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM WŁAŚCIWYM DLA 

INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM ORAZ RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ 

SPÓŁKI ORAZ Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ. SZCZEGÓŁOWY OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA, 

KTÓRE NALEŻY ROZWAŻYĆ W ZWIĄZKU Z INWESTOWANIEM W AKCJE SPÓŁKI, ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZIALE „CZYNNIKI 

RYZYKA”. NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 

NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI POD ADRESEM: WWW.VIXAGAMES.COM 

DOKUMENT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB 

NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI, ZGODNIE 

Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. POZA GRANICAMI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

NINIEJSZY DOKUMENT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA OBJĘTYCH NIM PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 

PÓŁNOCNEJ). 

KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN 

ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO 

STOSOWAĆ. DOKUMENT ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z NAJLEPSZĄ WIEDZĄ I PRZY DOŁOŻENIU NALEŻYTEJ 

STARANNOŚCI, A ZAWARTE W NIM INFORMACJE SĄ ZGODNE ZE STANEM NA DZIEŃ JEGO PUBLIKACJI. MOŻLIWE JEST, ŻE 

OD CHWILI UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAJDĄ ZMIANY DOTYCZĄCE SYTUACJI SPÓŁKI. W 

TAKIEJ SYTUACJI INFORMACJE O WSZELKICH ZDARZENIACH LUB OKOLICZNOŚCIACH, KTÓRE MOGŁYBY W SPOSÓB 

ZNACZĄCY WPŁYNĄĆ NA OCENĘ AKCJI, ZOSTANĄ PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W FORMIE ANEKSU LUB 

ANEKSÓW DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU.  

Warszawa, 8 listopada 2021 roku 
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Wstęp  

 

Niniejszy dokument informacyjny został przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela 

serii C, na podstawie którego Vixa Games S.A. z siedzibą w Gdańsku wyemituje do 183 375 sztuk akcji, których 

łączna wartość nominalna będzie nie większa niż 18.337,50 PLN, a łączne wpływy brutto Emitenta, liczone według 

ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100.000 Euro i nie więcej niż 1.000.000 Euro. 

 

Emitent  

 

Firma: Vixa Games S.A 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Gdańsk 

Adres: ul. Czesława Miłosza 9/9, 80-126 Gdańsk 

Internet: www.vixagames.com 

E-mail: contact@vixagames.com 

KRS: 0000881868 

REGON: 38811019100000 

NIP: 5833419978 

 

Sprzedający 

 

Nie występuje podmiot sprzedający Akcji Serii C Emitenta. 

 

Papiery wartościowe objęte ofertą publiczną 

 

Dokument został przygotowany w związku z ofertą publiczną: 

● 183 375 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  

 

Podmiot udzielający zabezpieczenia 

 

Nie występuje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący) dla oferty publicznej Akcji Serii C Emitenta. 

 

Cena emisyjna Akcji Serii C 

 

Cena emisyjna Akcji Serii C wynosi 16,36 zł za każdą akcję i została ustalona na podstawie uchwały Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

poboru akcji serii C oraz w sprawie zmiany Statutu. 

 

Cena emisyjna została ustalona w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem 

dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.  
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Cena emisyjna została ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie oferty publicznej oraz 

aby iloczyn ceny emisyjnej i ostatecznie oferowanej liczby Akcji Serii C nie był mniejszy niż 100.000 Euro oraz nie 

przekroczył kwoty 1.000.000 Euro. 

 

Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumencie Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o 

papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie. 

 

Wskazanie przepisów ustawy, zgodnie z którym oferta publiczna może być przeprowadzana na podstawie 

Dokumentu 

 

Oferta publiczna papierów wartościowych następuje w trybie, o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru 

Finansowego niniejszego dokumentu informacyjnego. 

 

Wskazanie subemitentów 

 

Przeprowadzenie subskrypcji Akcji Serii C nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową ani 

inwestycyjną. 

 

Data ważności Dokumentu 

 

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w Warszawie, w dniu 8 listopada 2021 roku i zawiera dane 

aktualizujące jego treść na dzień 8 listopada 2021 roku. Termin ważności Dokumentu rozpoczyna się z chwilą 

publikacji i kończy się i kończy się: 1) z upływem dnia przydziału Akcji lub 2) z podaniem do publicznej wiadomości 

przez Emitenta informacji o odwołaniu oferty publicznej Akcji Serii C przeprowadzanej na podstawie niniejszego 

dokumentu.  

 

Tryb informowania o zmianie danych zawartych w Dokumencie w okresie jego ważności 

 

Ewentualne zmiany danych zawartych w Dokumencie w okresie jego ważności zostaną udostępnione w formie 

aneksu do Dokumentu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub 

powzięcia o nich informacji na stronie internetowej Emitenta: www.vixagames.com. 

 

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu Informacyjnego lub 

aneksów w zakresie organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji nie mające charakteru aneksu Emitent może 

udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony 

Dokument. 
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1. Informacje o Emitencie i jego działalności 

 

1.1. Profil Emitenta 

Przedmiotem działalności Emitenta jest produkcja oraz wydawanie gier komputerowych. Podstawowa działalność 

Emitenta polega na tworzeniu i produkcji autorskich gier na komputery PC i konsole (Xbox, Playstation, Nintendo 

Switch). Emitent specjalizuje się w tworzeniu tzw. “gier indie premium”, których model biznesowy zakłada sprzedaż 

gier na najpopularniejszych platformach dystrybucyjnych. Zespół Vixa Games tworzą osoby związane z rynkiem 

gamingowym od ponad 10 lat. Kluczowy personel zespołu w przeszłości uczestniczył w pracach nad takimi tytułami 

jak Counter Strike Online, Neverwinter czy Talking Tom. Założycielem i przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki jest 

Łukasz Kuczera, założyciel i główny udziałowiec Scalac Sp. z o.o. - spółki specjalizującej się w usługach tworzenia 

oprogramowania komputerowego na zlecenie, głównie w języku programowania Scala. 

 

1.2. Strategia Emitenta 

Działalność Spółki polega na produkcji gier w segmencie indie premium. Spółka do końca 2023 roku planuje posiadać 

w portfolio 6 gier premium. Okres prac nad pojedynczym tytułem szacowany jest na około 12 miesięcy, a koszty 

związane z produkcją jednej gry mają wynieść nie więcej niż 1,5 mln PLN. Głównym produktem Emitenta mają być 

tzw. gry casualowe charakteryzujące się prostymi zasadami rozgrywki oraz tym, że nie wymagają od gracza 

poświęcenia dużej ilości czasu. Jednocześnie Spółka pozycjonuje się jako producent gier jakościowych, niebanalnych 

i dopracowanych estetycznie. Strategia pozyskiwania klientów zakłada ruch organiczny i dużą różnorodność pod 

względem dystrybucji gier na platformach - Xbox, Playstation, PC, Nintendo Switch. Charakter działalności 

wydawniczej ma być dostosowany do potrzeb danego tytułu i platformy, na którą  gra zostanie wydana.  Spółka 

zakłada możliwość zarówno wydawania gier samodzielnie jak i we współpracy z zewnętrznymi partnerami, tak by 

proces był możliwie krótki i optymalny z perspektywy kosztowej. 

1.3. Rynek działalności  

Rynek gier wideo od kilku lat stanowi jedną z najszybciej rosnących gałęzi przemysłu rozrywkowego. Według portalu 

Newzoo, światowy rynek gier komputerowych w 2021 r. wygeneruje przychody na poziomie 175,8 mld USD. 

Analitycy Newzoo prognozują, że w najbliższych latach branża będzie rosła w tempie 8,7% (CAGR) rocznie i jej 

wartość w 2024 r. przekroczy 218 mld USD. Światowa populacja graczy liczy prawie 3 mld osób. W ujęciu 

przychodowym gry mobilne odpowiedzialne są za ponad połowę rynku - w 2021 r. segment ten wygeneruje 90,7 mld 

USD rejestrując przy tym wzrost rok do roku o 4,4%. Segment gier konsolowych w 2021 r. to niewiele ponad 28% 

rynku czyli 49,2 mld USD. Najmniejszy udział w rynku przypada grom PC - wg Newzoo w tym roku segment PC 

wygeneruje przychody na poziomie 33,3 mld USD.  

 

Pomimo dominacji segmentu gier mobilnych (wynikającej z olbrzymiej dostępnej bazy sprzętowej), gry na konsole i 

PC wciąż cieszą się dużą popularnością. Gracze płacą za te tytuły więcej niż za tytuły na urządzenia mobilne. Dalszy 

rozwój tej części rynku jest uwarunkowany kilkoma elementami. Najważniejszym czynnikiem jest ich dostępność i 

generacyjna zmiana związana z nowym modelem dystrybucji na platformach cyfrowych, takich jak Steam, 

PlaystationStore, Xbox Games Store itd. Gracze nie są już zmuszeni do kupowania fizycznych kopii tytułów, a co za 

tym idzie chętniej sięgają po nowe produkcje. To szczególnie ważne z punktu widzenia deweloperów indie. Platformy 

dystrybucji cyfrowej są też wyjątkowym narzędziem marketingowym - dostarczają cennych informacji na temat 

rynku i pozwalają na jego wnikliwą analizę.  



 

6 

Popytowi na “nie-mobilne” gry premium sprzyja też rozwój cloud gamingu. Podobnie jak w przypadku cyfrowej 

dystrybucji gier, cloud gaming eliminuje fizyczne bariery wejścia i otwiera dostęp dla zupełnie nowej grupy graczy. 

Zmianie ulega też model monetyzacji gier - coraz popularniejsze stają się modele subskrypcyjne (jak Microsoft Game 

Pass czy Apple Arcade), w ramach których za z góry ustaloną cenę gracze otrzymują bibliotekę stale aktualizowanych 

tytułów. Usługi te sprzyjają producentom indie, których gry mogą w ten sposób konkurować z tytułami konkurencji 

o dużo większych budżetach produkcyjnych. 

 

 
Źródło: Newzoo 

 

 

 

Niezależnie od platformy ponad 50% przychodów z gier generowana jest na 2 rynkach – w Chinach i Stanach 

Zjednoczonych. Rynki wschodzące takie jak Kraje Ameryki Południowej i Azji i Pacyfiku to relatywnie nowe rynki dla 

gier komputerowych, które też istotnie przyczyniają się do notowanych wzrostów. W czołówce rynków europejskich 

wskazać można Niemcy, Hiszpanię i Włochy. Jeśli chodzi o dynamikę wzrostu, polski rynek nie odstaje od rynków 

międzynarodowych. Według szacunków PARP, wartość polskiego rynku gamingowego w 2020 r. wyniosła blisko 2,3 

mld PLN. Platforma dystrybucyjna gog.com wskazuje Polskę na trzecim miejscu (zaraz za USA i Niemcami) pod 

względem wielkości sprzedaży. W przypadku platformy EPIC Games, polska społeczność plasuje się na siódmym 

miejscu spośród wszystkich krajów, w których dostępna jest platforma.  

W Polsce produkcją gier zajmuje się dziś obecnie ponad 440 podmiotów, które łącznie zatrudniają prawie 9,7 tys. 

osób. To z kolei przekłada się na 480 premier nowych tytułów każdego roku. 

 

Pandemia Covid-19 istotnie wpłynęła na sytuację na rynku gamingowym - przyczyniła się do istotnego wzrostu 

zaangażowania graczy, a co za tym idzie wzrostu wydatków na gry w 2020 r. 
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Źródło: Newzoo 

 

Z uwagi na dużą konkurencję na rynku Free-to-play i związaną z tym konieczność ponoszenia dużych nakładów na 

pozyskiwanie graczy, model gier premium jest szczególnie popularny wśród nowych, wchodzących na rynek studiów 

niezależnych - “indie”. Według szacunków Emitenta na podstawie danych steamspy.com dziennie jest wydawanych 

ok. 22 gier dziennie na platformie Steam przeznaczonej dla użytkowników komputerów osobistych. Dla porównania 

według szacunków Emitenta na podstawie danych Statista ok. 148 gier jest wydawanych dziennie na samej 

platformie Apple App Store, przeznaczonej dla użytkowników urządzeń firmy Apple, w tym urządzeń mobilnych. 

Produkcje tworzone przez studia indie cieszą się dużą popularnością wśród graczy korzystających z platformy Steam. 

Świadczyć o tym może ich udział w ogólnej sprzedaży na platformie Steam. Według szacunków Emitenta na 

platformie Steam 74% najlepiej sprzedających się gier stanowią właśnie gry indie.  

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 jest produkcji gier 
komputerowych 
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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 

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 

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. 
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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 
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 
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Struktura akcjonariatu 

 

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

następująco: 

Lp. 

Imię i nazwisko / 

nazwa 

akcjonariusza 

Seria akcji 
Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym 

(w proc.) 

Udział w głosach 

(w proc.) 

1 

Scalac Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnoś

cią z siedzibą w 

Gdańsku 

A1 740000 

74 % 74% 

A3 74000 

2 Łukasz Kuczera 
A1 70000 

7% 7% 
A2 7000 

3 Juliusz Mićko 
A1 70000 

7% 7% 
A2 7000 

4 Patryk Grandt 
A1 70000 

7% 7% 
A2 7000 

5 Pozostali 
A1 50000 

5% 5% 
A2 5000 

Łącznie 1100000 100% 100% 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego zbycie Akcji Serii A1, A2 i A3 zostało ograniczone (tzw. lock-up) 

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. 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; 

3.  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; 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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. 
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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. 
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○ 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. 

○ 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, 
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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). 

 

Informacje o podstawowych produktach Emitenta 

 

Poniżej przedstawiono charakterystykę wybranych dotychczas wydanych gier przez Emitenta. 

 

Tytuł Jumping Joe 

Prawa autorskie Całość majątkowych praw autorskich przysługuje Emitentowi 

Wydawca Emitent, QubicGames S.A. 

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

Platformy iOS, Android, Nintendo Switch, Steam  

Premiera ● maj 2017 (urządzenia mobilne)  
● maj 2020 (Steam, Nintendo Switch) 

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

Całkowity koszt produkcji   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. 
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Rysunek. Przykładowe zrzuty ekranowe gry Jumping Joe 

 
 

Źródło: Emitent 

 

 

 

Tytuł Love Colors  

Prawa autorskie Całość majątkowych praw autorskich przysługuje Emitentowi 

Wydawca Emitent, naptime.games Sp. z o.o.  

Rola Emitenta 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 koszt produkcji   30 tys. PLN 
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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 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.  
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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 Emitent (PC, Steam), Forever Entertainment (Nintendo 
Switch) 

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

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 
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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. 

  

Dotacje 

W ramach prowadzonej działalności, Emitent bierze udział w projektach objętych dofinansowaniem z funduszy Unii 

Europejskiej.  

Aktualnie Emitent realizuje następujące projekty: 

 

POIR.01.02.00-00-0007/19 Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 

działanie 1.2 „GameInn”, projekt pn.: „HyperStack”. 

W dniu 28 listopada 2019 r. Scalac sp. z o.o. – akcjonariusz Spółki -  zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 

umowę o dofinansowanie. Przedmiotowa umowa została przeniesiona w ramach aportu wniesionego do Spółki przez 

Scalac sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącej wyodrębniony zespół składników 

niematerialnych i materialnych na pokrycie akcji serii A3 Spółki. Ponadto w dniu 25 czerwca 2021 r. Emitent zawarł 

z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju aneks do umowy, na podstawie którego NCBiR wyraziło zgodę na zmianę 

prawno-organizacyjnych w statusie beneficjenta dofinansowania, polegającą na przeniesieniu praw i obowiązków 

wynikających z realizacji umowy ze spółki Scalac sp. z o.o. do spółki Vixa Games S.A. 

 Przyznana kwota dofinansowania wyniosła: 2.443.174,19 zł 

Łączna wartość projektu: 4.020.961,69 zł 

Lata realizacji projektu: 2020-2022 

Aktualny etap realizacji projektu: Etap 2  

Charakter dofinansowania: bezzwrotne 

Kwota niezbędna do realizacji projektu, która nie została objęta przyznanym dofinansowaniem zostanie pokryta  

w szczególności ze: 1) środków pozyskanych w ramach udzielonej Emitentowi pożyczki przez Scalac sp. z o.o.,  

2) środków własnych, w tym przychodów netto ze sprzedaży osiągniętych przez Emitenta. 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego multiplatformowego środowiska produkcyjnego gier na silniku 

Unity – systemu HyperStack. System stanowić będzie framework, zawierający w sobie wszystkie niezbędne elementy 

do stworzenia podstawowych funkcjonalności gier, umożliwiający szybkie prototypowanie oraz dostarczanie 
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spersonalizowanego kontentu dla graczy. Rozwiązanie zapewni kompleksowe wsparcie dla game developerów - w 

tym programistów, game designerów i grafików. 

Wnioski, które Emitent planuje złożyć do końca 2021 r.:  

Do 3.12.2021 r. składany będzie wniosek w ramach konkursu PBE.05.2021 w ramach projektu grantowego „Pomorski 

Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” do maksymalnej kwoty 

dofinansowania 80 000 tys. zł. (maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu - 160 000 zł). Celem projektu 

będzie dofinansowanie uczestnictwa w dwóch konferencjach na rynku azjatyckim. 

2. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych  

2.1. Podstawa prawna emisji Akcji Serii C 

Akcje Serii C zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

podjętej w dniu 5 listopada 2021 roku (Repertorium A Nr 7605/2021) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy 

prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zmiany Statutu. Przedmiotowa uchwała brzmi jak następuje:
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2.2. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych 

Na podstawie Dokumentu Informacyjnego oferuje się 183.375 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt 

pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii C Vixa Games o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej 

wartości nominalnej 18.337,50 zł (osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy). 

 

Akcje Serii C są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie oferty publicznej w rozumieniu 

art. 3 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej i w sposób wskazany w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z art. 

37a Ustawy o ofercie publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie wymaga oferta 

publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży 

z dnia jej ustalenia wyniosą nie mniej niż 100.000 Euro i mniej niż 1.000.000 Euro, jednakże pod warunkiem 

udostępnienia dokumentu informacyjnego, o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie publicznej. 

 

Niniejszy dokument informacyjny został udostępniony na stronie internetowej Emitenta (www.vixagames.com). 

 



 

26 

Informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć 

na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia Dokumentu Informacyjnego do publicznej 

wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności 

Dokumentu, będą udostępniane do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin 

od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu oraz w sposób, w jaki został udostępniony 

Dokument,  tj. na stronie internetowej: (https://www.vixagames.com). Informacje powodujące zmianę treści 

udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu lub aneksów w zakresie organizacji lub przeprowadzenia 

subskrypcji nie mające charakteru aneksu Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu 

aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony Dokument. 

 

Dokument Informacyjny nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru 

Finansowego. 

 

Oferta publiczna Akcji Serii C odbywa  się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie 

Informacyjnym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Serii C, ich 

ofercie i Emitencie. 

 

Oferta publiczna przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z 

Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada  2021 roku. Dotychczasowi 

akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni w całości prawa poboru Akcji Serii C. Opinia Zarządu dotycząca pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C została zamieszczona w pkt. 2.1. Dokumentu 

Informacyjnego Spółki. 

2.3. Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta 

Oferta publiczna kierowana jest do (i) osób fizycznych, (ii) osób prawnych (iii) jednostek organizacyjnych niebędących 

osobami prawnymi, zarówno rezydentów jak i nierezydentów w rozumieniu prawa dewizowego. 

 

Akcje Serii C oferowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nierezydenci zainteresowani objęciem 

Akcji Serii C powinni zapoznać się z odpowiednimi postanowieniami prawa obowiązującymi w kraju ich 

zamieszkania/siedziby lub rejestracji. 

 

Inwestorzy biorący udział w ofercie publicznej Akcji Serii C zobowiązani są posiadać rachunek inwestycyjny. 

 

Zapisy na Akcje Serii C przyjmowane będą w sposób określony w pkt. 2.5. Dokumentu Informacyjnego. 

 

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Serii C są: 

● osoby fizyczne i osoby prawne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu prawa dewizowego, 

● jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w 

rozumieniu prawa dewizowego. 

 

 

 

 

 

https://vixagames.com/
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2.4. Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży Akcji Serii C 

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 

Terminy realizacji Oferty publicznej Akcji Serii C mogą ulec zmianie. Emitent może podjąć decyzję  

o zmianie terminów Oferty publicznej Akcji Serii C. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, okres składania zapisów 

nie może zostać skrócony. 

  

W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na 

Akcje Oferowane, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, tj. w drodze komunikatu 

aktualizacyjnego podanego do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Informacyjny. 

 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów przyjmowania 

zapisów, w sytuacji gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza, niż liczba Akcji 

Oferowanych w ramach oferty publicznej. Termin ten, stosownie do 438 §1 k.s.h. nie może być dłuższy niż trzy 

miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku wydłużenia terminów zapisów do publicznej wiadomości, 

zostanie podana stosowna informacja, poprzez udostępnienie komunikatu aktualizującego do Dokumentu 

Informacyjnego podanego do publicznej wiadomości w sposób w jaki został opublikowany Dokument. 

 

W przypadku zmiany pozostałych terminów, stosowna informacja zostanie przekazana do publicznej wiadomości, tj. 

w drodze komunikatu aktualizacyjnego podanego do publicznej wiadomości w sposób w jaki został udostępniony 

Dokument Informacyjny, nie później niż w dniu upływu danego terminu. 

 

W przypadku udostępnienia przez Spółkę po rozpoczęciu subskrypcji aneksu do Dokumentu Informacyjnego 

dotyczącego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych, o których 

Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji 

Oferowanych tak, aby subskrybenci, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed udostępnieniem aneksu, mogli 

uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. 

2.5. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów na akcje Serii C oraz terminu związania 

zapisem. 

Procedura składania zapisów na Akcje 

 

Zapisy na Akcje Serii C składane będą po cenie emisyjnej Akcji Serii C i przyjmowane w terminach trwania zapisów: 

a) osobiście w siedzibie Emitenta, 

b) w postaci elektronicznej poprzez wypełnienia formularza zapisu zamieszczonego na stronie Emitenta: 

https://vixagames.com/ofertapubliczna 

 

W przypadku złożenia zapisu w sposób określony w pkt. 2 powyżej, uznaje się go za ważny pod warunkiem opatrzenia 

formularza zapisu udostępnionego w postaci elektronicznej: 

https://vixagames.com/ofertapubliczna
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1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

2. podpisem zaufanym albo 

3. podpisem osobistym. 

Przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej wymaga pisemnego poświadczenia przyjęcia go przez Emitenta najpóźniej 

do dnia, w którym kończą się zapisy na Akcje Serii C (włącznie). 

 

Minimalna liczba akcji określona w składanym zapisie wynosi 1 i nie więcej niż liczba Akcji Serii C zaoferowanych do 

objęcia. Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy, przy czym łączna liczba Akcji Serii C określona w zapisach złożonych 

przez jednego inwestora nie może być większa niż liczba Akcji Serii C zaoferowanych do objęcia. Złożenie przez 

jednego inwestora kilku zapisów na liczbę większą niż liczba Akcji Serii C zaoferowanych do objęcia powoduje 

nieważność złożonych zapisów w części przekraczającej liczbę Akcji oferowanych. 

 

Inwestor winien złożyć formularz zapisu na Akcje Serii C wypełniony w trzech egzemplarzach (dotyczy składania 

formularza zapisu osobiście w siedzibie Emitenta. Każdy inwestor składający zapis na Akcje Serii C powinien podpisać 

oświadczenie będące integralną częścią formularza zapisu, w którym stwierdza, że: 

a) zapoznał się z treścią Dokumentu Informacyjnego i akceptuje brzmienie Statutu Emitenta oraz warunki 

oferty publicznej; 

b) zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Serii C w publicznej ofercie niż objęta zapisem lub 

nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Informacyjnym; 

c) wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą swoich danych osobowych oraz informacji związanych 

z dokonanym przez niego zapisem na Akcje Serii C Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

emisji Akcji Serii C oraz, że upoważnia Emitenta do otrzymania tych informacji. 

  

Wzór formularza zapisu na Akcje Serii C zamieszczony został w pkt. 6.4. Dokumentu Informacyjnego oraz na stronie 

Emitenta: https://vixagames.com/ofertapubliczna 

 

Składając zapis osobiście, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w 

celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest 

ponadto złożyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do 

reprezentowania osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej obowiązana jest ponadto złożyć akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie 

forma organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. 

 

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenia zobowiązany jest, zgodnie z wykładnią art. 437 §2 k.s.h. 

złożyć zapisy na subskrybowane akcje dla każdego swojego klienta z osobna. 

 

Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, poświadczony przez 

Emitenta. 

 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Serii C w publicznej 

ofercie ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za nieważny. Zapisy 

dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne. Złożenie zapisu 

oznacza przyjęcie przez inwestora warunków Publicznej Oferty zawartych w Dokumencie Informacyjnym. Inwestor 

jest związany złożonym zapisem do chwili przydziału Akcji Serii C. 

 

 

https://vixagames.com/ofertapubliczna
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Podstawy przydziału Akcji Serii C zostały szczegółowo opisane w pkt. 2.8. Dokumentu Informacyjnego. 

 

Termin związania zapisem 

 

Zapis na Akcje Serii C w publicznej ofercie jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek 

zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Serii C z zastrzeżeniem przypadku opisanego 

w rozdz. 2.7. Dokumentu Informacyjnego. 

 

Działanie przez pełnomocnika przy składaniu zapisu na Akcje Serii C osobiście 

 

Inwestorzy obejmujący Akcje Oferowane uprawnieni są do działania za pośrednictwem właściwie umocowanego 

pełnomocnika. 

 

W razie składania zapisu i dyspozycji deponowania przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być 

zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. 

  

Składanie Dyspozycji Deponowania 

 

Składając zapis na Akcje Oferowane inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest złożyć nieodwołalną dyspozycję 

deponowania Akcji Oferowanych, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych inwestora 

wszystkich Akcji Oferowanych, które zostały mu przydzielone. 

 

Dyspozycja deponowania złożona przez inwestora nie może być zmieniona. 

 

Koszty i podatki, które musi ponieść inwestor zapisujący się na akcje oferowane 

 

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie skutkuje opodatkowaniem tej transakcji podatkiem dochodowym. 

 

W świetle postanowień Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych wydatek na objęcie akcji stanowi koszt uzyskania przychodu, który będzie zrealizowany dopiero 

przy zbyciu tych akcji. 

 

Stosownie do postanowień art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniona od podatku od 

czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi: (i) firmom 

inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, (ii) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych 

oraz zagranicznych firm inwestycyjnych, (iii) dokonywana w ramach rynku zorganizowanego, (iv) dokonywana poza 

rynkiem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały 

nabyte przez te firmy na rynku zorganizowanym - w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie. 

2.6. Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania 

wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej.  

 

Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na Akcje Serii C. 

W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów. 
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Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje Serii C jest jego opłacenie w kwocie wynikającej z iloczynu liczby 

Akcji Serii C objętych zapisem i ich ceny emisyjnej najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na akcje. Za 

termin uiszczenia wpłaty uznaje się: 

a) datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Emitenta utworzony specjalnie w celu przyjmowania wpłat 

z emisji Akcji Serii C lub 

b) datę przesłania na adres biz@vixagames.com wygenerowanego elektronicznie potwierdzenia wykonania 

przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140  

z 1997 roku, poz.939 z późn. zm.). 

  

Wpłata na Akcje Serii C dokonywana jest przelewem na rachunek Emitenta numer: 

26 1140 1111 0000 4818 2600 1003 prowadzony przez mBank S.A. z podanym w tytule wpłaty: 

● dla osób fizycznych: imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL oraz dopiskiem: „wpłata na Akcje Serii C spółki 

Vixa Games S.A.”  

● dla innych: nazwą subskrybenta, oraz dopiskiem: „wpłata na Akcje Serii C spółki Vixa Games S.A.””. 

 

Oznacza to, iż inwestor, w szczególności w przypadku wpłaty przelewem lub wpłat przy wykorzystaniu kredytów 

bankowych na zapisy, musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania 

przelewu, realizacji kredytu lub wykonania innych podobnych czynności. Zaleca się, aby inwestor zasięgnął informacji 

w zakresie czasu trwania określonych czynności w obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności 

uwzględniając czas ich wykonania. Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu 

wniesienia wpłat na Akcje Serii C. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji 

przez bank przelewów. 

 

Brak wpłaty powoduje nieważność całego zapisu. W przypadku dokonania wpłaty niepełnej zapis  na  objęte  zapisem  

Akcje  Serii  C uznany zostanie za złożony na liczbę Akcji Serii C wynikającą z dokonanej wpłaty z zastrzeżeniem, iż w 

takim przypadku Emitent będzie miał prawo nie przydzielić Akcji Serii C w ogóle. 

 

Wpłaty na Akcje Serii C nie podlegają oprocentowaniu. 

2.7. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych 

złożonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było 

skuteczne. 

Prawo do uchylenia się od skutków prawnych zapisu w przypadku publikacji aneksu do Dokumentu Informacyjnego  

 

Jeżeli po rozpoczęciu publicznej oferty zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks dotyczący zdarzenia, 

okoliczności lub czynników, mogących mieć wpływ na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po udostępnieniu 

do publicznej wiadomości Dokumentu Informacyjnego, a przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, o 

których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, inwestor, który złożył zapis na Akcje Serii C bądź deklarację 

zainteresowania objęciem Akcji Serii C przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych 

złożonego zapisu bądź deklaracji, składając w siedzibie Emitenta oświadczenie na piśmie w terminie 2 dni roboczych 

od dnia udostępnienia aneksu. Tym samym Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału 

Akcji Serii C w celu umożliwienia inwestorowi uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu bądź deklaracji 

zainteresowania objęciem Akcji Serii C. 
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Inwestor, któremu nie przydzielono Akcji Serii C przestaje być związany zapisem z chwilą dokonania przydziału Akcji 

Serii C. 

2.8. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych. 

Emitent może dokonać przydziału Akcji Serii C według własnego uznania. Przy przydziale akcji Emitent będzie brał 

pod uwagę liczbę akcji subskrybowanych przez poszczególnych Inwestorów i wartość wpłat. 

 

W przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych objętych prawidłowo złożonymi zapisami będzie równa lub niższa od 

liczby oferowanych akcji, wszystkie zapisy na Akcje Serii C zostaną zrealizowane w całości. Natomiast w przypadku, 

gdy z prawidłowo złożonych zapisów na Akcje Serii C wynikać będzie nadwyżka kupna akcji nad liczbą akcji 

przeznaczonych do przydzielenia (nadsubskypcja), wówczas inwestorom zostaną przydzielone Akcje Serii C na 

zasadzie proporcjonalnej redukcji. Stopa redukcji zapisów wyrażać się będą w procentach, z zaokrągleniem do dwóch 

miejsc po przecinku. Liczba Akcji Serii C przydzielonych poszczególnym inwestorom będzie wyrażać się liczbą 

całkowitą, tzn. ułamkowe części Akcji Serii C, powstałe w wyniku redukcji, nie będą przydzielane. Akcje Serii C 

nieprzyznane w wyniku zaokrągleń w dół zostaną przydzielone, po jednej akcji, kolejno tym inwestorom, których 

zapisy zostały objęte redukcją i które złożyły zapis na największą liczbę Akcji Serii C, aż do całkowitego wyczerpania 

puli Akcji Serii C powstałej w wyniku zaokrągleń. W przypadku równej liczby Akcji Serii C objętych zapisami o 

pierwszeństwie przydziału decyduje kolejność wpłat, a w przypadku braku możliwości jednoznacznego ustalenia tej 

kolejności (ta sama wartość wpłat zaksięgowana przez bank prowadzący rachunek w tej samej godzinie) Emitent 

zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji zgodnie z zasadą dyskrecjonalną, tj. według własnego uznania Emitenta. 

Inwestorowi mogą zostać przydzielone Akcje Serii C w łącznej liczbie nie większej niż liczba wynikająca ze złożonego 

zapisu, natomiast przydzielenie Akcji Serii C w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy do 

odstąpienia od zapisu. W przypadku, gdy zgodnie z zasadami przydziału opisanymi powyżej, inwestorowi 

składającemu zapis nie zostanie przydzielona żadna Akcja Serii C lub zostanie przydzielona mniejsza liczba Akcji Serii 

C niż ta, na którą opiewał złożony zapis. 

 

Po dokonaniu ewentualnej redukcji Zarząd Emitenta, w oparciu o prawidłowo przyjęte i w pełni opłacone zapisy, 

dokona przydziału Akcji Serii C. 

 

Zgodnie z art. 439 § 2 k.s.h. wykazy inwestorów ze wskazaniem liczby przyznanych każdemu z nich Akcji Serii C będą 

wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Serii C i pozostawione do wglądu w ciągu 

następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane. Informacja o dokonaniu przydziału Akcji 

Serii C zostanie podana do publicznej wiadomości. 

  

Dostarczenie akcji Serii C 

 

Inwestor lub jego pełnomocnik składający zapis na Akcje Oferowane zobowiązany jest złożyć nieodwołalną 

dyspozycję deponowania akcji na rachunku papierów wartościowych. 

 

Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji Akcji Serii C, Zarząd podejmie działania mające na celu 

zarejestrowanie tych akcji przez KDPW. 
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2.9. Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot. 

Zwrot wpłat na Akcje Serii C dokonanych na zapisy, co do których inwestorzy uchylili się od skutków prawnych zapisu 

w przypadku publikacji aneksu do Dokumentu Informacyjnego, zgodnie z dyspozycją wskazaną na formularzu zapisu 

zostaną zwrócone w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych 

zapisu na Akcje Oferowane. 

 

Zwrot wpłat w przypadku nieprzydzielenia żadnej Akcji Serii C inwestorowi, zwrot niewykorzystanej wpłaty  lub część 

tej wpłaty w przypadku dokonanej redukcji zostanie zwrócona (bez odsetek i odszkodowań) na rachunek bankowy 

zapisującego się podany w formularzu zapisu w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania przydziału. 

 

W przypadku niedojścia oferty publicznej Akcji Serii C do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków 

dokonany zostanie zgodnie z dyspozycją wskazaną na formularzu zapisu w terminie 7 dni roboczych od dnia 

ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu oferty publicznej Akcji Serii C do skutku. 

 

Zwroty środków następują bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub zwrotu innych wydatków poniesionych  

przez   inwestora w związku z zapisem na Akcje Serii C i  zostaną  pomniejszone o ewentualne koszty przelewu. 

2.10. Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić 

od jej przeprowadzenia. 

Oferta publiczna Akcji Serii C nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach: 

● gdy do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Dokumencie Informacyjnym nie zostanie 

objęta zapisem i należycie opłacone przynajmniej jedna Akcja Serii C, 

● Zarząd Emitenta nie złoży do właściwego sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia 

kapitału zakładowego w ciągu sześciu miesięcy od dnia powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii C lub 

● sąd rejestrowy wyda prawomocne orzeczenie w przedmiocie odmowy zarejestrowania podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C. 

  

Wskazanie, kiedy i w jakich okolicznościach oferta publiczna może zostać wycofana lub zawieszona oraz, czy 

wycofanie może wystąpić po rozpoczęciu oferty 

 

Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta nie przewiduje zawieszenia oferty publicznej ani 

jej wycofania. Niemniej jednak Emitent zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odwołania publicznej oferty po jej 

rozpoczęciu (tj. po publikacji Dokumentu Informacyjnego). Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje 

Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo wycofaniu oferty bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu 

przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo wycofaniu oferty, gdy zaistnieją przesłanki, 

które w jego opinii wskazywać będą na zasadność zawieszenia oferty lub jej wycofania. Do czynników takich zaliczyć 

należy w szczególności zdarzenia lub zjawiska, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie oferty 

akcji lub na cenę akcji Emitenta lub powodować podwyższone ryzyko inwestycyjne dla nabywców Akcji Serii C. 

Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności, gdy: (i) wystąpią nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w 

sytuacji gospodarczej, politycznej kraju, świata lub Emitenta, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki 

finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta, (ii) a także wystąpią nagłe i nieprzewidywa lne 

zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta, (iii) lub wystąpią inne nieprzewidziane 

okoliczności powodujące, iż przeprowadzenie publicznej oferty i przydzielenie Akcji Serii C byłoby niemożliwe lub 

szkodliwe dla Emitenta. 
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Zawieszenie oferty publicznej spowoduje przesunięcie terminów oferty, w tym terminu przydziału Akcji Serii C. 

 

Podjęcie decyzji o zawieszeniu oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty, 

które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym w trybie komunikatu 

aktualizującego z zastrzeżeniem, że jeżeli zawieszenie oferty nastąpiło po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nowe 

terminy nie mogą być dłuższe, niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. 

 

Informacja o odstąpieniu/odwołaniu oferty oraz o rezygnacji z wprowadzenia Akcji Serii C do Alternatywnego 

Systemu Obrotu zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie, w jakim został opublikowany Dokument 

Informacyjny. 

 

W przypadku wycofania oferty Akcji Serii C w trakcie trwania subskrypcji, inwestorzy przestają być związani 

złożonymi zapisami na akcje, a środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na akcje podlegają zwrotowi w sposób, 

o którym mowa w pkt. 2.9. Dokumentu Informacyjnego. 

 

W przypadku wycofania oferty publicznej ważność udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu 

Informacyjnego wygasa z dniem ogłoszenia przez Emitenta informacji o odwołaniu oferty publicznej oraz rezygnacji 

z wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. 

  

W przypadku naruszenia przepisów prawa przez podmioty uczestniczące w publicznej ofercie lub uzasadnionego 

podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić albo w 

przypadku niewykonania zaleceń zaprzestania naruszania tych przepisów wydanych przez Komisję, bądź w 

przypadku uznania przez Komisję, że oferta publiczna w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów, istnieją 

przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta, działalność 

emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny 

wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania 

bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami 

prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub 

obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę - Komisja może zakazać rozpoczęcia publicznej oferty, 

bądź wstrzymać jej rozpoczęcie na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych. 

 

2.11. Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o: (i) dojściu lub niedojściu oferty do skutku 

oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot, (ii) odwołaniu, odstąpieniu od 

przeprowadzenia oferty lub jej zawieszeniu. 

Dojście do skutku oferty publicznej Akcji Serii C. 

 

Zgodnie z art. 439 § 2 k.s.h. wykazy inwestorów ze wskazaniem liczby przyznanych każdemu z nich Akcji Serii C będą 

wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Serii C i pozostawione do wglądu w ciągu 

następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane. Informacja o dokonaniu przydziału Akcji 

Serii C zostanie podana do publicznej wiadomości. 

 

 

 



 

34 

Niedojście do skutku oferty publicznej Akcji Serii C 

 

W terminie dwóch tygodni po upływie terminu zamknięcia subskrypcji Emitent ogłosi o niedojściu emisji Akcji Serii 

C w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i równocześnie wezwie subskrybentów do odbioru wpłaconych kwot. 

Wszyscy subskrybenci powinni być poinformowani o treści ogłoszenia listami poleconymi lub na adres do doręczeń 

elektronicznych. 
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Odwołanie lub zawieszenie Oferty przed rozpoczęciem zapisów 

 

Informacja o odwołaniu lub zawieszeniu oferty publicznej Akcji Serii C przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na 

Akcje Serii C zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia 

przyjmowania zapisów na Akcje Serii C w formie aneksu do Dokumentu Informacyjnego, które zamieszczone zostanie 

w sposób w jaki został udostępniony Dokument Informacyjny, tj. na stronie internetowej Spółki: 

https://vixagames.com/ofertapubliczna 

  

Odstąpienie lub zawieszenie Oferty po rozpoczęciu zapisów 

 

Informacja o odstąpieniu lub zawieszeniu oferty publicznej Akcji Serii C po rozpoczęciu zapisów na Akcje Serii C 

zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin po podjęciu takiej 

decyzji, w formie aneksu do Dokumentu Informacyjnego, które zamieszczone zostanie w sposób w jaki został 

udostępniony Dokument Informacyjny, tj. na stronie internetowej Spółki: https://www.vixagames.com. 

 

W przypadku zawieszenia przeprowadzenia oferty publicznej po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Serii C, 

wszystkie złożone zapisy pozostaną skuteczne, przy czym osoby, które złożyły zapisy, będą mogły uchylić się od 

skutków swojego oświadczenia woli w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Dokumentu 

Informacyjnego zawierającego informację o zawieszeniu oferty publicznej (szczegółowe informacje o prawie do 

uchylenia się od skutków prawnych zapisu w przypadku publikacji aneksu do Dokumentu Informacyjnego zostały 

wskazane w pkt. 2.7. Dokumentu Informacyjnego). 

 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i terminu zwrotu wpłaconych przez  inwestorów kwot w przypadkach 

określonych powyżej zostały przedstawione w pkt. 2.9. Dokumentu Informacyjnego. 

 

2.12. Informacje na temat wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu. 

Emitent ma zamiar ubiegać się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu: 

● nie więcej niż 183 375 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela 

Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

 

Po dokonaniu przydziału Akcji Serii C, Emitent złoży wniosek do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki. 

 

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. 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Akcje Emitenta nie są przedmiotem obrotu zorganizowanego. 

 

Zwraca się uwagę, że wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu nie 

stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym. 

 

 

https://vixagames.com/ofertapubliczna
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3. Cele Emisji Akcji Serii C 

 

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie nakładów związanych z tworzeniem gier, w tym 

będącymi obecnie w produkcji The Crackpet Show, a także zapowiedzianymi tytułami - Horrorchero i Caravan. 

Poniżej opisane zostały aktualnie tworzone przez Emitenta produkcję – wraz z podstawowymi informacjami oraz 

przykładowymi wizualizacjami. 

 

“The Crackpet Show” 

The Crackpet Show to kreskówkowa gra z gatunku “roguelite” oferująca rozgrywkę opartą na współpracy pomiędzy 

graczami. W grze wcielamy się w zwierzęcych uczestników postapokaliptycznego turnieju, transmitowanego w 

mediach w formie show. Gracze muszą stawić czoła niezliczonym hordom wrogów i eksplorując podziemia, zdobyć 

popularność i sławę wśród widzów. Celem rozgrywki jest zostanie gwiazdą  królestwa, a jest to możliwe tylko poprzez 

pokonanie przeciwników we wszystkich sezonach telewizyjnego show. Gra przeznaczona jest dla maksymalnie 4 

dorosłych graczy. 

 

Promocyjne materiały z gry zostały wyświetlone ponad 5.4 mln razy. Natomiast strona główna gry na platformie 

Steam została odwiedzona przez 209 tysięcy unikalnych użytkowników. Liczba graczy zapisanych na tzw. liście życzeń 

(“Wishlist”)  gry na platformie Steam wynosi blisko 20 tysięcy osób. (Źródło: Emitent, Steam) 

 

Rysunek. Przykładowe zrzuty ekranowe gry “The Crackpet Show” 
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Źródło: Emitent  

 

Podstawowe informacje na temat gry “The Crackpet Show”: 

Prawa autorskie Całość majątkowych praw autorskich przysługuje 
Emitentowi 

Wydawca Ravenage 

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

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

Premiera Q4 2021 PC (Steam, Early Access), Q1 2022 (Steam, 
pełna wersja), Q2 2022 (XBOX, Nintendo Switch, 
Playstation)  

Szacowane nakłady na produkcję i promocję gry Nie więcej niż 1,4 mln zł  

Sposób pozyskania środków  
 

Emisja akcji serii C do 300 tys. zł, środki własne do 1,1 
mln zł 

Planowana bazowa cena sprzedaży 16,99 USD (PC), 19,99 USD (konsole) 

Planowana sprzedaż 100 tys. egzemplarzy 
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Umowa wydawnicza z “Ravenage” - AI GAMES FZ LLC 

 W dniu 13 września 2021 r. Scalac sp. z o.o. – akcjonariusz Spółki - zawarł z „Ravenage” - AI GAMES FZ LLC z siedzibą 

w Zjednoczonych Emiratach Arabskich umowę wydawniczą, tj. umowę licencyjną, której przedmiotem jest 

współpraca w zakresie wydania gry The Crackpet Show na komputery PC, platformę Xbox, Sony PlayStation 4 oraz 

Nintendo Switch oraz jej promocji na terytorium całego świata.  

Na podstawie zawartej umowy Spółka zobowiązana jest do stworzenia wyżej wymienionej gry, natomiast 

„Ravenage” - AI GAMES FZ LLC odpowiedzialny jest za jej wydanie oraz dystrybucję. Całość majątkowych praw 

autorskich do gry The Crackpet Show przysługuje Emitentowi. 

Z tytułu realizacji umowy Spółce przysługuje określona w umowie kwota wynagrodzenia stałego w wysokości 

167.000 EUR , płatnego w 5 transzach. Spółce przysługiwać będzie dodatkowo wynagrodzenie prowizyjne z tytułu 

sprzedaży ww. gry w wysokości określonego procentu przychodów netto ze sprzedaży ww. gry, tj. przychodów 

pomniejszonych o prowizje i potrącenia platform sprzedażowych, które należne będzie po przekroczeniu 

przychodów netto ze sprzedaży gry The Crackpet Show w wysokości wynagrodzenia stałego. Na dzień sporządzenia 

Dokumentu Informacyjnego Emitent nie otrzymał jeszcze żadnej transzy należnego mu wynagrodzenia. 

Prawa i obowiązki wynikające z umowy 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. 

 

“Horrorchero” 

Horrorchero to gra w formule survival horroru, która w warstwie fabularnej i estetycznej nawiązuje do klasycznych 

opowieści grozy. Zadaniem gracza jest możliwie długie przetrwanie w środowisku, które stopniowo staje się coraz 

bardziej nieprzyjazne - trudność gry rośnie z postępem czasu. Gra charakteryzuje się rozbudowanym system 

craftingu, szybkim rozwojem wydarzeń, inteligentnymi przeciwnikami z dużą ilością mechanik walki, a także  

szerokim zakresem stanu zdrowia postaci, który decyduje o jego możliwościach. 

 

Podstawowe informacje na temat gry “Horrorchero” 

Prawa autorskie Całość majątkowych praw autorskich przysługuje 
Emitentowi 

Wydawca Emitent 

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

Platformy PC Steam, Microsoft Xbox One, Sony PlayStation, 
Nintendo Switch 
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Premiera 2023 

Szacowane nakłady na produkcję i promocję gry Nie więcej niż 1,5 mln zł 

Sposób pozyskania środków  Emisja akcji serii C 1,5 mln zł 

Planowana bazowa cena sprzedaży 16,99 USD  

Planowana sprzedaż 120 tys. Egzemplarzy 

 

Rysunek. Przykładowe grafiki koncepcyjne gry “Horrorchero”
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Źródło: Emitent 

 

“Caravan” 

Caravan to strategiczna gra ekonomiczna osadzona w postapokaliptycznym świecie, w której zadaniem gracza jest 

zbudowanie i rozwój sieci handlowej, która ma być jednym z ostatnich bastionów cywilizacji. Na początku gracz 

przemieszcza się pomiędzy tzw. enklawami i rozwija handel. W miarę postępu gry gracz zmuszony jest do walki  

z grabieżcami i założenia własnej enklawy.  
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Podstawowe informacje na temat gry “Caravan” 

Prawa autorskie Całość majątkowych praw autorskich przysługuje 
Emitentowi 

Wydawca Emitent 

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

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

Premiera 2023 

Szacowane nakłady na produkcję i promocję gry Nie więcej niż 1,2 mln zł  

Sposób pozyskania środków  Emisja akcji serii C 1,2 mln zł 

Planowana cena sprzedaży 16,99 USD  

Planowana sprzedaż 125 tys. Egzemplarzy 
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Rysunek. Przykładowe grafiki koncepcyjne gry “Caravan” 
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Źródło: Emitent 

 

 



 

44 

4. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym. 

 

Emitent   

 

Firma: Vixa Games S.A 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Gdańsk 

Adres: ul. Czesława Miłosza 9/9, 80-126 Gdańsk 

Internet: www.vixagames.com 

E-mail: contact@vixagames.com 

KRS: 0000881868 

REGON: 38811019100000 

NIP: 5833419978 

 

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w dokumencie 

W imieniu Emitenta działa: 

Juliusz Mićko - Prezes Zarządu 

 

Działając w imieniu Vixa Games S.A. z siedzibą w Gdańsku, niniejszym oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą i 

przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie są prawdziwe, 

rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego 

znaczenie. 

 

         

5. Czynniki ryzyka  

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów 

finansowych objętych dokumentem informacyjnym, a w szczególności czynników związanych z sytuacją 

gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmując 

najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji 

inwestycyjnej. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze 

prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej Emitenta nie zostały w niniejszym dokumencie 

opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez inwestora celów 

inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału. 
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5.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Sytuacja gospodarcza w Polsce oraz w krajach, w których Emitent prowadzi działalność ma znaczący wpływ na wyniki 

finansowe osiągane przez Emitenta. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktów krajowych brutto, 

nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może 

niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w 

Polsce oraz w tychże krajach   ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może nastąpić 

pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez 

Emitenta. 

 

Ryzyko związane z otoczeniem prawnym  

Biorąc pod uwagę znaczną  i  trudną do przewidzenia zmienność otoczenia prawnego w krajach, w których Emitent 

prowadzi lub zamierza prowadzić działalność, a także często niską jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla 

dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie 

prawa prowadzenia działalności gospodarczej, prawa handlowego i prawa podatkowego. Skutkiem wyżej 

wymienionych, niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji 

finansowej Emitenta, a tym samym spadek wartości aktywów Emitenta. 

  

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów i niespójnymi 

interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień 

sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w 

zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo 

istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w 

rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. 

 

Ryzyko zmian przepisów międzynarodowych 

Sektor IT jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki nie tylko krajowej, ale także międzynarodowej, co 

powoduje, iż przepisy Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych w znacznym stopniu regulują 

funkcjonowanie branży IT. To z kolei powoduje, że polskie regulacje prawne są w znacznej mierze odzwierciedleniem 

przepisów europejskich oraz międzynarodowych, co niesie ze sobą  element niepewności, co do zmian w tych 

przepisach i konieczność monitorowania aktualnego stanu prawnego jak również tendencji rozwojowych 

europejskich regulacji prawnych. 

 

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku gier 

Chociaż globalny rynek gier od wielu lat notuje coroczny wzrost, popyt na poszczególne produkty uzależniony jest 

od szeregu czynników wewnętrznych związanych z branżą mediów oraz czynników zewnętrznych. Nie można 

wykluczyć ryzyka, że koniunktura na rynku gier będzie rozwijać się słabiej od przewidywań lub też ulegnie załamaniu. 

 

Ryzyko nielegalnej dystrybucji 

Gry należą do produktów, które często są rozpowszechniane nielegalnie, bez zgody producenta i wydawcy np. za 

pośrednictwem Internetu. Takie nielegalne rozpowszechnianie zmniejsza przychody uprawnionych dystrybutorów, 

a co za tym idzie, producentów gier. W przeciwieństwie do tradycyjnych kanałów dystrybucji kanały elektroniczne, 

którymi rozpowszechniane są gry na poszczególne platformy sprzętowe, posiadają odpowiednie zabezpieczenia, 
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wprowadzone przez producentów konsol. Opisany czynnik może jednakże mieć negatywny wpływ na perspektywy 

rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

 

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń 

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. epidemie, pandemie, wojny, ataki terrorystyczne 

lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co może 

negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. 

 

Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi podmiotów konkurencyjnych 

Procesy konsolidacyjne zachodzące wśród podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Spółki mogą doprowadzić do 

wzmocnienia pozycji rynkowej tych podmiotów, a co za tym idzie, do osłabienia pozycji Spółki na rynku krajowym i 

międzynarodowym. Większe podmioty dysponują zdecydowanie wyższym budżetem na promocję gier, co ma 

istotne znaczenie dla sukcesu gry. 

 

Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trendów 

Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Istnieje ryzyko pojawienia się nowych, 

niespodziewanych trendów, w które produkty Spółki nie będą się wpisywać. Niska przewidywalność rynku powoduje 

także, że określony produkt Spółki, np. cechujący się wysoką innowacyjnością, może nie trafić w gust konsumentów. 

Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną i wyniki finansowe Spółki. 

 

Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii 

Na działalność Emitenta duży wpływ mają nowe technologie i rozwiązania informatyczne. Rynek nowych technologii 

jest rynkiem szybko rozwijającym się, co powoduje konieczność ciągłego monitorowania przez Emitenta 

pojawiających się tendencji na rynku 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 aktywnego trybu życia 

Swoiste zagrożenie dla produkowanych przez Emitenta gier stanowią ogólnoświatowe kampanie walczące z 

nadmiernym poświęcaniem czasu na rzecz gier komputerowych oraz promujące zdrowy, aktywny styl życia. Nie 

można wykluczyć, że w wyniku takich kampanii bardziej popularny stanie się model aktywnego spędzania wolnego 

czasu, co może wiązać się ze zmniejszeniem zapotrzebowania na gry Spółki, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć 

na jej wyniki finansowe. 

 

Ryzyko zmienności prawa, w tym podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, handlowego, 

celnego oraz zagranicznych systemów prawnych 

Niekorzystny czynnik dla stabilności prowadzenia działalności stanowią zmieniające się przepisy prawa, w 

szczególności w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, prawa 

gospodarczego i cywilnego. Niestabilność przepisów prawa i ich wykładni może utrudniać prowadzenie działalności 

gospodarczej. Ze względu na nieograniczony terytorialnie zakres działalności Spółki duży wpływ na jego działalność 

mogą mieć także zmiany przepisów prawa (w szczególności regulacji prawa autorskiego dotyczących programów 

komputerowych, w tym gier) w innych państwach, w tym w Stanach Zjednoczonych.   
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5.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

 

Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej 

Prowadzona przez  Emitenta działalność  wiąże się z ryzykiem, iż osoby trzecie mogą wejść w posiadanie określonych 

praw własności intelektualnej do rozwiązań wykorzystywanych przez Emitenta. Zamiarem Emitenta jest dążenie do 

uniknięcia takiej sytuacji, w swojej działalności, w której naruszałby on prawa własności intelektualnej przysługujące 

podmiotom trzecim poprzez wprowadzenie do sprzedaży określonych produktów. Niemożliwe jednak do 

wykluczenia jest, iż w przyszłości mogą pojawić się zarzuty dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej 

podmiotów trzecich, w związku z wprowadzeniem nowych produktów. Zważywszy na to istnieje ewentualne ryzyko 

zapłaty kar i odszkodowań na rzecz takiego podmiotu, co mogłoby negatywnie odbić się na sytuacji finansowej 

Emitenta. 

 

Ryzyko związane z systemem informatycznym 

W procesie produkcji gier komputerowych Emitent korzysta z szeregu rozwiązań w zakresie oprogramowania i 

sprzętu IT. Poza tym, Emitent stosuje szereg zabezpieczeń, prowadzi kopie zapasowe na różnych nośnikach, w tym 

wirtualnych nośnikach w chmurze, oraz stosuje oprogramowanie antywirusowe. Niemożliwe jest jednak wykluczenie 

ryzyka utraty danych, awarii sprzętu komputerowego, czy oprogramowania. A przede wszystkich, nie można 

wykluczyć awarii, która mogłaby prowadzić do opóźnienia realizacji projektu lub wielu projektów. Powyżej opisane 

sytuacje mogą mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, sytuację finansową Emitenta oraz osiągane przez 

niego wyniki. 

 

Ryzyko związane z ewentualnym niezaakceptowaniem gier przez producentów platformy zamkniętej 

Emitent na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego skupia się na realizacji flagowych produkcji, a także 

dystrybucji oferowanych produktów poprzez zamknięte platformy gier, m.in. platformę Steam. Gry oparte o ten 

kanał dystrybucji dostępne są na całym świecie w cyfrowej dystrybucji i cieszą się renomą bardzo oryginalnych na 

rynku. Zazwyczaj producenci platform zamkniętych zastrzegają sobie prawo do weryfikacji produktu, którego 

wprowadzenie jest planowane na daną platformę. W przypadku korzystania w przyszłości przez Emitenta z tego 

modelu dystrybucji, istnieje ryzyko braku akceptacji, przez danego producenta platformy zamkniętej, produktu, 

który stworzy Emitent. 

 

Ryzyko utraty kluczowych pracowników 

Zakres działań prowadzonych przez Emitenta wymaga zatrudnienia wykwalifikowanych specjalistów, którzy swoją 

wiedzą i umiejętnościami wpływają na satysfakcję społeczności internetowej. Emitent nie wyklucza możliwości 

odejścia aktualnych pracowników, a także możliwych trudności związanych z zatrudnieniem odpowiednio 

wykwalifikowanej kadry. Jednocześnie na rynku, pojawia się coraz więcej firm prowadzących działalność polegającą 

na tworzeniu gier. Powoduje to wzrost zapotrzebowania na pracowników na rynku lokalnym i co za tym idzie 

znacznie utrudnia skuteczną rekrutację utalentowanego personelu. 

 

Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu 

Dla działalności Emitenta istotne znaczenie mają kompetencje oraz know-how osób stanowiących zespół pracujący 

nad określonym produktem, a także kadry zarządzającej i kadry kierowniczej Spółki. Odejście osób z wymienionych 

grup może wiązać się z utratą przez Emitenta wiedzy oraz doświadczenia w zakresie profesjonalnego projektowania 

gier. Utrata członków zespołu pracującego nad danym produktem może negatywnie wpłynąć na jakość danej gry 

oraz na termin jej oddania, a co za tym idzie na wynik sprzedaży produktu i wyniki finansowe Spółki. 
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Ryzyko związane z opóźnieniami w produkcji gier 

Produkcja gier jest procesem złożonym i wieloetapowym, zależnym nie tylko od czynnika ludzkiego i realizacji 

kolejnych etapów pracy nad grą, ale także od czynników technicznych oraz wystarczającego poziomu finansowania. 

Niejednokrotnie rozpoczęcie kolejnego etapu produkcji możliwe jest dopiero po zakończeniu poprzedniej fazy. 

Istnieje w związku z tym ryzyko opóźnienia na danym etapie produkcji, co dodatkowo może wpłynąć na opóźnienie 

w ukończeniu całej gry. Niedotrzymanie założonego harmonogramu produkcji może spowodować opóźnienie 

premiery gry, co może mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży określonego produktu i uniemożliwić osiągnięcie 

przez Spółkę oczekiwanych wyników finansowych. 

 

Ryzyko związane z nieukończonymi projektami 

Produkcja gier komputerowych jest procesem wieloetapowym, czego następstwem jest ryzyko wystąpienia 

opóźnień poszczególnych jego faz, co z kolei może przełożyć się na termin realizacji całego projektu, a nawet podjęcie 

decyzji o rezygnacji z danego projektu (rozłożony w czasie cykl produkcyjny wymaga uwzględnienia wyników testów 

przeprowadzanych na różnych grupach odbiorców, dokonywania korekt związanych ze zmieniającą się koniunkturą 

na określone elementy treści lub formy przekazu dotyczące różnych form rozrywki). W trakcie roku obrotowego 

Spółka ponosi nakłady na produkcję gier. Wprowadzenie do dystrybucji gier następuje wstępnie na krótko przed, a 

w pełni dopiero po ich ukończeniu. Nie można wykluczyć ryzyka, iż jedna lub kilka z rozwijanych aktualnie przez 

Emitenta gier nie przyniesie spodziewanych przychodów, przyniesie je ze znacznym opóźnieniem w stosunku do 

planu założonego przez Spółkę lub też nie zostanie skierowana do dystrybucji czy w ogóle ukończona. Powyższe 

ryzyko może znaleźć odzwierciedlenie w wyniku finansowym Spółki. 

 

Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego 

Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Dodatkowo strategia rozwoju Spółki zakłada 

między innymi wyszukiwanie nisz rynkowych i wypełnianie ich nowymi produktami. Istnieje w związku z tym ryzyko, 

że nowe gry Spółki ze względu na czynniki, których Spółka nie mogła przewidzieć, nie odniosą sukcesu rynkowego, 

który pozwoliłby na zwrot kosztów poniesionych na produkcję gry lub na dobry wynik finansowy nowego tytułu. Taka 

sytuacja może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki. Ryzyko to jest wpisane  

w bieżącą działalność Spółki. 

 

Ryzyko związane ze strukturą przychodów Emitenta 

Produkty oferowane przez Emitenta charakteryzują się specyficznym cyklem życia, tzn. przychody rosną wraz ze 

wzrostem popularności, a ta uzyskiwana jest stopniowo po wprowadzeniu danej gry do obrotu. Wyniki finansowe 

Emitenta mogą w początkowym okresie wykazywać znaczne wahania pomiędzy poszczególnymi okresami 

(miesiącami, kwartałami). Utrata jednego z wydawców (w przypadku w którym Emitent zawrze umowę z takim 

wydawcą)/odbiorców może powodować znaczne obniżenie przychodów w krótkim terminie, które może być w 

ocenie Emitenta, trudne do zrekompensowania z innych źródeł. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny 

negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Spółki.  

 

Ryzyko związane z uzyskiwanymi przychodami z tytułu sprzedaży gry The Crackpet Show 

 

Na wysokość przyszłych przychodów uzyskiwanych przez Emitenta z tytułu sprzedaży gry The Crackpet Show ma 

wpływ sposób rozliczenia z wydawcą gry, tj. z „Ravenage” - AI GAMES FZ LLC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach 

Arabskich. Na mocy zawartej umowy wydawniczej, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, 

Spółka nie  otrzymała należnego jej od wydawcy wynagrodzenia w wysokości 167.000 EUR. Płatność wynagrodzenia 

będzie następowała w pięciu transzach zgodnie z harmonogramem płatności ustalonym między stronami umowy. 
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Zgodnie z umową przedmiotowe środki w łącznej wysokości 167.000 EUR potrącone zostaną z przychodów ze 

sprzedaży gry The Crackpet Show, aż do całości ich odzyskania przez Revenage tzw. recoup. Dopiero po dokonaniu 

potrącenia Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie prowizyjne z tytułu sprzedaży ww. gry w wysokości 

określonego procentu przychodów netto ze sprzedaży ww. gry, tj. przychodów pomniejszonych o prowizje i 

potrącenia platform sprzedażowych. Wobec powyższego moment rozpoczęcia uzyskiwania przez Emitenta 

przychodów ze sprzedaży gry The Crackpet Show zależy od jej sukcesu rynkowego. 

 

Ryzyko pogorszenia się wizerunku Spółki 

Na wizerunek Emitenta istotny wpływ mają opinie konsumentów, w tym przede wszystkim opinie publikowane w 

Internecie, szczególnie za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali recenzujących gry. Głównym sposobem 

dystrybucji produktów są kanały cyfrowe, w związku z czym negatywne opinie mogą wpłynąć na utratę zaufania 

klientów i współpracowników Emitenta oraz na pogorszenie jego reputacji. Taka sytuacja wymagałaby od Spółki 

przeznaczenia dodatkowych środków na kampanie marketingowe mające na celu neutralizację negatywnych opinii 

o Spółce, a także mogłaby negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. 

 

 

Ryzyko związane z niezrealizowaniem strategii Emitenta 

Z uwagi na zdarzenia niezależne od Emitenta, szczególnie natury prawnej, ekonomicznej czy społecznej, Emitent 

może mieć trudności ze zrealizowaniem celów i wypełnianiem swojej strategii rozwoju, bądź w ogóle jej nie 

zrealizować. Nie można wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym Emitent będzie zmuszony 

dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię rozwoju. Podobna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli koszty 

realizacji strategii rozwoju przekroczą planowane nakłady, np. w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych 

pracowników, zmianą kształtu bądź zakresu planowanej produkcji, zmianami ekonomicznymi powodującymi 

znaczący wzrost kosztów działalności, czy też wystąpieniem awarii i nagłych zdarzeń skutkujących koniecznością 

nabycia nowych urządzeń. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii rozwoju przez Spółkę 

i spowodować osiągnięcie mniejszych korzyści niż pierwotnie zakładane. 

 

Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi  

Wobec Spółki nie toczy się żadne postępowanie sądowe, administracyjne ani sądowo-administracyjne. Jednak 

działalność Emitenta związana ze sprzedażą na rzecz konsumentów gier rodzi potencjalne ryzyko związane z 

ewentualnymi roszczeniami klientów w odniesieniu do sprzedawanych produktów. Dodatkowo Emitent jest również 

stroną wielu umów z zewnętrznymi podmiotami, na podstawie których obie strony zobowiązane są do określonych 

świadczeń. Istnieje w związku z tym ryzyko powstania ewentualnych sporów i roszczeń na tle umów handlowych. 

Powstałe spory lub roszczenia mogą w negatywny sposób wpłynąć na renomę Spółki, a w konsekwencji na jej wyniki 

finansowe. 

 

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, w strukturze akcjonariatu występuje czterech 

akcjonariuszy posiadających powyżej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu, którzy łącznie posiadają 95 proc. 

akcji Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. W grupie znaczących akcjonariuszy znajdują się Łukasz 

Kuczera, Juliusz Mićko, Patryk Grandt i Scalac sp. z o.o. Udział w ogólnej liczbie głosów pozostawia tym 

akcjonariuszom możliwość sprawowania faktycznej kontroli nad decyzjami podejmowanymi w Spółce i ogranicza 

wpływ pozostałych akcjonariuszy. Nie można wykluczyć ryzyka, że interesy i działania głównych akcjonariuszy będą 

rozbieżne z interesami akcjonariuszy mniejszościowych. W szczególności nie można wykluczyć ryzyka, że główni 

akcjonariusze podejmą decyzję o zmianie strategii Spółki, czy też zmianie przedmiotu działania Spółki, która nie 
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będzie zgodna z oczekiwaniami akcjonariuszy mniejszościowych. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny 

negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

 

Ryzyko roszczeń z zakresu praw autorskich 

Emitent, nawiązując współpracę z poszczególnymi współpracownikami realizuje prace również  w wyniku zawierania 

kontraktów cywilnoprawnych, tj. umów o świadczenie usług czy umów o dzieło. W zawieranych przez Spółkę 

umowach znajdują się odpowiednie klauzule dotyczące nie tylko sposobu działania, ale również przeniesienia 

autorskich praw majątkowych do wykonywanych dzieł na Emitenta, jak również zakaz konkurencji czy postanowienia 

zobowiązujące do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji udostępnionych wykonawcy, a 

nieupublicznionych przez Spółkę. Z uwagi na dużą liczbę umów zawieranych przez Emitenta zawierających klauzulę 

przenoszącą prawa autorskie, istnieje zwiększone prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka podjęcia prób 

kwestionowania skuteczności nabycia tych praw lub ich części przez Emitenta, a tym samym potencjalne istnieje 

ryzyko podniesienia przez osoby roszczeń prawno-autorskich. Należy bowiem zauważyć, że duża liczba zawieranych 

umów dotyczących przeniesienia praw autorskich zwiększa szansę wystąpienia z roszczeniami twórców 

współpracujących z Emitentem lub realizujących zadania, stanowiących utwory na zlecenie Emitenta.  

 

Ryzyko związane z utratą płynności finansowej 

Spółka może być narażona na sytuację, w której nie będzie w stanie realizować swoich zobowiązań finansowych  

w  momencie ich wymagalności. Ponadto Spółka jest  narażona na ryzyko związane z nieterminowym regulowaniem 

zobowiązań przez platformy internetowe lub przez wydawców, przy użyciu których dystrybuowane mogą być 

produkty Spółki. Takie zjawisko może mieć negatywny wpływ na płynność Spółki i powodować m.in. konieczność 

dokonywania odpisów aktualizujących należności. 

 

Ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego w działalności 

Działalność Spółki opiera się w szczególności na prawidłowo działającym sprzęcie elektronicznym. Istnieje ryzyko, iż 

w przypadku poważnej awarii sprzętu, która będzie niemożliwa do natychmiastowego usunięcia, Spółka może zostać 

zmuszona do czasowego wstrzymania części swojej działalności, aż do czasu usunięcia awarii. Awaria sprzętu może 

doprowadzić także do utraty danych stanowiących element pracy nad grą. Przerwa w działalności lub utrata danych 

kluczowych dla danego projektu może spowodować niemożność wykonania zobowiązań wynikających z aktualnych 

umów, a nawet utratę posiadanych kontraktów, co może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki. 

 

Ryzyko podlegania umów prawu obcemu 

Z uwagi na fakt, iż w ramach swojej działalności Emitent może być stroną umów zawieranych z podmiotami 

zagranicznymi istnieje zatem ryzyko powstania pomiędzy Emitentem a właścicielem platformy sporu, dla którego 

prawem właściwym będzie prawo państwa zagranicznego. W sytuacji powstania takiego sporu. Spółka może być 

zmuszona do prowadzenia procesu za granicą, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. 

 

 

 

Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych gier na rynek 

Planem Emitenta jest wprowadzanie nowych gier do dystrybucji rynkowej. Z procesem tym związane są nakłady na 

produkcję oraz promocję gry. Czas wymagany na przejście danej gry od producenta   do ostatecznego użytkownika 

często ulega wydłużeniu. Podyktowane jest to kontrolami jakości oraz testowaniem produktu przed wprowadzeniem 

go na daną platformę sprzętową. Kolejnym czynnikiem wpływającym na ten proces jest fakt, iż gry podlegają ocenie 

organizacji nadających kategorie wiekowe oraz dopuszczających (bądź nie) do dystrybucji w danym kraju. Należy 

wziąć pod uwagę to, że istnieje ryzyko znacznie dłuższej niż zakładano certyfikacji gry Emitenta. Ponadto istnieje 



 

51 

zagrożenie, że produkt nie przejdzie takowej certyfikacji bądź otrzyma inną niż zakładano kategorię wiekową. Także 

promocja gry może okazać się nietrafiona lub nie przynieść odpowiedniego efektu. Może być to związane ze znacznie 

niższym budżetem na promocję niż optymalny na danym rynku. Ryzykiem jest również fakt, że produkt może zostać 

wprowadzony finalnie na tylko jedną platformę sprzętową. 

 

 

Ryzyko związane z nie zastrzeżeniem znaku towarowego 

Emitent posługuje się znakiem towarowym słowno-graficznymi „Vixa Games” (Emitent posiada wyłączne prawa 

autorskie do przedmiotowego znaku), który został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP. Na dzień sporządzenia 

niniejszego dokumentu przedmiotowy znak nie został jeszcze zarejestrowany. Istnieje ryzyko, iż inny podmiot 

posługujący się podobnym znakiem może wystąpić z roszczeniem o zaprzestanie używania znaku „Vixa Games” przez 

Emitenta. Może to skutkować długotrwałym postępowaniem sądowym o ochronę znaku towarowego wytoczonego 

przez innym podmiot, a nawet zakazem używania rzeczonego znaku. 

 

Ryzyko wysokości przychodów osiąganych z ukończonych gier 

Produkowana gra nie posiada wartości rynkowej możliwej do oceny w sposób obiektywny przed jej wydaniem i 

zaoferowaniem klientom. Możliwe są jedynie oszacowania biorące pod uwagę krąg potencjalnych odbiorców 

docelowych, jakość produktu, świadomość marki, zasięg dystrybucji i marketingu i inne elementy przyjęte jako 

założenia projektu. Na wysokość sprzedaży, a tym samym przychodów trafiających do producenta, może wpływać 

szereg trudnych do przewidzenia czynników takich jak niezapowiedziane pojawienie się konkurencyjnych 

produktów, zmiana zainteresowania rynku daną tematyką, zwiększające się wymagania odbiorców odnośnie jakości 

produktu, bądź zmieniająca się kondycja finansowa społeczeństwa. 

 

Ryzyko konkurencji  

Rynek gier jest rynkiem konkurencyjnym. Konsumentom oferowane są liczne produkty, nierzadko o podobnej 

tematyce. Konkurencyjny rynek wymaga pracy nad ciągłym podwyższaniem jakości produktów, a także nad 

szukaniem nowych nisz rynkowych i tematów gier, które mogłyby zaciekawić szeroką grupę odbiorców. Na rynku 

ciągle pojawiają się nowe produkty, przez co istnieje ryzyko spadku zainteresowania określonymi produktami Spółki 

na rzecz produktów konkurencji. 

 

Ryzyko związane z realizacją projektów z wykorzystaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej 

W ramach prowadzonej działalności, Emitent bierze udział w projektach objętych dofinansowaniem ze środków 

unijnych. W przypadku podjęcia przez Emitenta decyzji o złożeniu wniosku w celu ubiegania się o fundusze w ramach 

dofinansowania, Emitent zobowiązane są do kompleksowego przygotowania wniosku. W przypadku korzystania z 

pomocy specjalistów zewnętrznych na etapie sporządzania wniosku, należy liczyć się z koniecznością poniesienia 

kosztów w tym zakresie. Co więcej, zarówno złożenie wniosku jak i realizacja projektu już po uzyskaniu finansowania, 

w tym m.in. wypełnienie wszelkich niezbędnych wymogów formalnych, przyjęcie prawidłowego sposobu rozliczania 

otrzymanych funduszy jak i wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi projektu, może wiązać się z ryzykiem 

niewywiązania się ze wszystkich nałożonych obowiązków, a w sytuacji daleko idących konsekwencji, konieczności 

zwrotu dofinansowania. Celem minimalizacji powyższego ryzyka, Emitent podejmują liczne działania mające na celu 

zachowanie najwyższej staranności w ramach realizowanych projektów związanych z dofinansowaniem, na każdym 

etapie działań, tj. od momentu złożenia wniosku do zakończenia projektu. 

 

Ryzyko walutowe 

Z tytułu prowadzonej działalności Emitent narażony jest na ryzyko zmienności kursów walutowych. Ponieważ 

sprzedaż produktów Emitenta skierowana jest m.in. na rynki zagraniczne (m.in. Ameryka Północna, Europa, Azja), 
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istotna część przychodów Emitenta uzyskiwana jest w walutach  obcych. W konsekwencji, wartość przychodów 

Grupy Emitenta jest ujemnie skorelowana z wartością polskiej waluty. Aprecjacja złotego względem USD i EUR może 

negatywnie wpłynąć na niektóre prezentowane pozycje sprawozdania finansowego Emitenta, w szczególności na 

przychody ze sprzedaży, co przy stałych kosztach wytworzenia, ponoszonych w PLN, może również negatywnie 

wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. Emitent na bieżąco analizuje konieczność zastosowania zabezpieczeń przed 

ryzykiem walutowym. 

 

 

Ryzyko związane z pozyskiwaniem środków finansowych 

Zarząd Emitenta nie wyklucza, że realizacja strategii rozwoju Emitenta będzie wymagała dodatkowych nakładów 

finansowych. Spółka zamierza je pozyskiwać m, in. w drodze emisji nowych akcji, kredytów i pożyczek. Wystąpienie 

trudności w pozyskaniu finansowania, wydłużenie tego procesu w przyszłości jak i ograniczenie alternatywnych 

źródeł zdobycia funduszy może spowodować spowolnienie rozwoju Spółki, niewykorzystanie pojawiąjących się 

okazji inwestycyjnych, zahamowanie procesu wdrażania nowej strategii rozwoju, co w konsekwencji może 

negatywnie przełożyć się na osiągane wyniki finansowe. Spółka zamierza dostosować wdrażanie strategii rozwoju i 

realizowanie inwestycji co do aktualnej sytuacji finansowej i możliwości pozyskania dodatkowych środków 

finansowych. 

 

Ryzyko związane z produkcją gier zbliżonych do gier konkurencji 

Funkcjonalność niektórych produktów Emitenta może wykazywać pewne podobieństwo w stosunku do produktów 

podmiotów konkurencyjnych. Taka sytuacja może prowadzić do zarzutów ze strony konkurencji dotyczących 

naruszenia praw własności przemysłowej, naruszenia praw autorskich lub dopuszczenia się czynu nieuczciwej 

konkurencji i wszczęcia postępowań w tym zakresie. Z drugiej strony, istnieje ryzyko wytwarzania przez konkurencję 

gier podobnych do produktów Emitenta. Ryzyko wykorzystywania idei Emitenta przez podmioty konkurencyjne 

związane będzie głównie z jego działalnością na rynkach globalnych. Na rynku krajowym obowiązują przepisy Ustawy 

z dnia   4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  Przedmiotem  prawa  autorskiego na gruncie 

tej ustawy jest utwór, rozumiany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony 

w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wytworzenia. Definicja utworu jest więc 

spełniona w odniesieniu do gier wytworzonych przez Emitenta, w konsekwencji czego Emitentowi przysługują prawa 

autorskiego do tych gier. Na gruncie prawa polskiego przysługiwać mu więc będą środki prawne przewidziane  do 

ochrony praw autorskich oraz zapobiegania ich naruszeniom. Istnieje jednak ryzyko, iż analogiczna ochrona nie jest 

zapewniona twórcom gier w ustawodawstwach innych krajów, w których oferowane są produkty Emitenta. W 

szczególności, twórcy gier mogą nie być uważani w niektórych obcych systemach prawa za podmioty praw 

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

Emitenta, wpływające na działalność operacyjną i wyniki finansowe. 

 

Ryzyko wprowadzenia nowych platform oraz technologii 

Rynek rozrywki elektronicznej jest rynkiem szybko rozwijającym się, w związku z czym nie można wykluczyć 

wprowadzenia nowych technologii i platform dla graczy (np. nowych systemów operacyjnych, nowe rodzaje konsol), 

które szybko staną się popularne wśród graczy. Istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie miał możliwości produkowania 

gier na nowe platformy wystarczająco wcześnie, by zapewnić zastąpienie wpływów z gier udostępnianych na 

dotychczasowych platformach wpływami z produktów na nowych platformach. Ponadto, w sytuacji wprowadzenia 

nowych platform, Emitent będzie zmuszony do poniesienia dodatkowych kosztów w celu przystosowania produkcji 

do tych platform. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, 

perspektywy rozwoju, wyniki Grupy Emitenta lub cenę rynkową akcji. 
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Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów 

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

kluczowych dystrybutorów gier - w tym w szczególności na platformie Steam. 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 Emitenta, co może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania określonym produktem Spółki wśród 

konsumentów, a co za tym idzie, na spadek sprzedaży określonego produktu. 

 

 

Ryzyko związane z brakiem pełnej stabilności sytuacji finansowej Emitenta w przyszłości 

Zarząd Spółki wskazuje, iż poziom jednego ze wskaźników  ekonomiczno-finansowych Emitenta, tj. wskaźników 

rentowności, w perspektywie czasu, może przyjmować wartości ujemne. W efekcie bowiem prowadzonych prac nad 

podstawowymi produktami Emitenta,  a  także  nad  projektami, na które Emitent pozyskał lub ubiega się o dotacje 

(które w dużej mierze są lub będą przeznaczone na rozwój produktów Emitenta), Emitent może, w przyszłych 

okresach rozliczeniowych, zanotować stratę netto, na ukształtowanie się której  wpływ  będzie  miała  w  

szczególności  osiągnięta  strata na działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę. 

5.3. Czynnika ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

Ryzyko związane z opóźnieniem w rozpoczęciu notowań Akcji Serii C 

Notowanie Akcji w Alternatywnym systemie obrotu rozpocznie się po wpisaniu do rejestru podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii C oraz po uzyskaniu stosownych zgód Organizatora 

Alternatywnego systemu obrotu. Ewentualne przedłużenie się okresu rejestracji Akcji Serii C przez sąd rejestrowy 

skutkować będzie opóźnieniem rozpoczęcia notowań Akcji w stosunku do terminu rozpoczęcia notowań 

zakładanego przez Emitenta. 

 

Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii C Emitenta 

Emisja Akcji Serii C nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: 

● do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C w terminach określonych w Dokumentu Informacyjnym, nie 

zostanie objęta zapisem oraz należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja Serii C; 

● Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu sześciu miesięcy od dnia 

powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii C; 

● sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii C. 

 

Wobec powyższego istnieje ryzyko, iż inwestorzy nie nabędą Akcji Serii C, a środki finansowe przeznaczone na objęcie 

akcji będą czasowo zamrożone, natomiast ich zwrot będzie następował bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Serii C uzależniona jest także od złożenia 

przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz 

postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, określającego wysokość podwyższenia kapitału 

zakładowego na podstawie ilości Akcji Serii C objętych prawidłowymi zapisami. Oświadczenie to, złożone zgodnie z 

art 310 k.s.h., w związku z art 431 §7 k.s.h., powinno określić wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu 

publicznej subskrypcji w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji 

Akcji Serii C. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji 
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podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C i tym samym niedojście emisji Akcji Serii C do 

skutku. 

 

Zarząd Emitenta oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii 

C zostanie złożony do sądu niezwłocznie po przydziale Akcji Serii C i po otrzymaniu wszystkich niezbędnych 

dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy na akcje. 

 

Ryzyko związane z powództwem o uchylenie bądź o stwierdzenie nieważności uchwały o podwyższeniu kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C 

Zgodnie z art. 422 k.s.h. uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca 

w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego 

przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje Zarządowi, Radzie 

Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, a także akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, 

a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału 

na walnym zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku 

wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

 

Ponadto, zgodnie z art. 425 k.s.h., możliwe jest zaskarżenie przez te same osoby uchwały walnego zgromadzenia 

sprzecznej z ustawą w drodze wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności takiej uchwały. 

 

Spółka podjęła wszelkie wymagane czynności mające na celu zapewnienie zgodności uchwały o podwyższeniu 

kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C z przepisami prawnymi, Statutem, dobrymi obyczajami i interesem 

Spółki. 

 

Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może 

jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy. 

 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie zostało złożone 

przeciwko Emitentowi żadne powództwo w tej sprawie. Spółka nie może jednak zapewnić, że nie zostały wytoczone 

powództwa, o których mowa powyżej. 

 

Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Serii C 

Emitent wskazuje, iż wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi 

osoba dokonująca zapisu. Ponadto, niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkuje nieważnością zapisu.  

 

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. 

 

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. 

 

Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu do zapisywania się na akcje 

Zgodnie z art. 438 § 1 k.s.h. termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od dnia 

otwarcia subskrypcji. W przypadku przedłużenia przez Emitenta terminu zakończenia przyjmowania zapisów na 

Akcje Serii C przesunięciu ulegnie również termin przydziału Akcji Serii C, w konsekwencji czego w późniejszym 

terminie rozpocznie się obrót na Alternatywnym Systemie Obrotu Akcjami Serii C. Konsekwencją dla inwestorów 

może być opóźnienie w możliwości rozporządzania instrumentami finansowymi, które nabyli, albo gotówką, którą 

wpłacili. 
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6. Załączniki 
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6.1. Aktualny odpis z KRS Emitenta
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6.2. Aktualny Statut Emitenta
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6.3. Informacja o zmianie ujednoliconego aktualnego tekstu Statutu Emitenta 

 

W dniu  5 listopada 2021  roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr  1  (Repertorium A Nr 

7605/2021) 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.  
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Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego przedmiotowa zmiana Statutu Emitenta nie została 

zarejestrowana. 
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6.4. Formularz zapisu na Akcje Serii C 

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C VIXA GAMES S.A. 

 

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela Serii C Vixa Games S.A. z siedzibą w Gdańsku, o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy. Akcje Serii C emitowane są na mocy Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vixa Games S.A. 

z dnia 5 listopada 2021 roku. Akcje Serii C przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Dokumencie 

Informacyjnym i niniejszym formularzu zapisu. 

 

1. Imię i nazwisko (pełna nazwa osoby prawnej): _______________________________________________________________ 

2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej):  

Kod pocztowy: .__________ Miejscowość: ________________________ 

Ulica: ________________________________________________ Numer domu: __________ Nr mieszkania: ____________ 

3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny): ___________________________________________________________ 

4. Adres do korespondencji: ______________________________________________________________ 

5. Telefon kontaktowy: ______________________________________________________________ 

6. Adres e-mail: ______________________________________________________________ 

7. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek  

 organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: _____________________________________________________ 

8. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: ____________________________________________________ 

9. Status dewizowy:*   □ rezydent          □ nierezydent 

10. Liczba obejmowanych Akcji Serii C: ____________________________________________________________________ 

    (słownie: ___________________________________________________________________________________________ ) 

11. Cena Emisyjna wynosi 16,36 zł (słownie: szesnaście złotych 36/100) 

12. Kwota wpłaty na Akcje Serii C: _____________________________________________ zł 

     (słownie: __________________________________________________________________________________________.) 

13. Forma wpłaty na Akcje Serii C:  

      rachunek nr: 26 1140 1111 0000 4818 2600 1003 prowadzony przez  mBank S.A. 

14. Forma zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części:   □ przelew 

      rachunek nr: ________________________________________________________________________________________ 

      prowadzony przez ___________________________________________________________________________________ 

 

Oświadczenie osoby składającej zapis 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Dokumentu Informacyjnego i akceptuję brzmienie Statutu oraz warunki Oferty 

Publicznej.  Oświadczam, że zgadzam się na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji Serii C w Publicznej Ofercie niż objęta 

zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą swoich danych osobowych w zakresie informacji 

związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje Serii C Vixa Games S.A., w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia emisji Akcji Serii C oraz, że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.  

 

. 

..............................................................             . 
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Juliusz Mićko 

Prezes Zarządu 

Vixa Games SA                                                                   

(data i podpis subskrybenta)  

  

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu zwrotu 

wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez 

jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza 

zapisu ponosi inwestor.  

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII C Vixa Games S.A. * 

 

• proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr: _____________________________________ 

prowadzonym w domu maklerskim (pełna nazwa i kod domu maklerskiego): _____________________________ 

wszystkich przydzielonych mi Akcji Serii C Vixa Games S.A. 

• nie posiadam jeszcze rachunku maklerskiego 

 

Oświadczenie: Ja niżej podpisana/y, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Emitenta o wszelkich zmianach 

dotyczących numeru wyżej wymienionego rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego rachunek oraz 

stwierdzam nieodwołalność niniejszej Dyspozycji. 

 

 

............................................................... ....................................................................... 

(data i podpis subskrybenta) (data przyjęcia oraz podpis i pieczęć przyjmującego 

Dyspozycję) 

*) właściwe zaznaczyć „x”  

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej 

RODO − informujemy, że Vixa Games S.A. z siedzibą w Warszawie jest Administratorem Państwa danych osobowych. 

Kontakt z Administratorem w zakresie ochrony Państwa danych osobowych jest możliwy pod nr tel.: +48 22 3790491 lub 

pod adresem mailowym: contact@vixagames.com. Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, 

w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z Państwem, związanej z przeprowadzaną ofertą publiczną Akcji 

Serii C (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z 

przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji Serii C (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 

danych; 4) prawo do przenoszenia danych; 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe 
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będą przechowywane przez okres istnienia Vixa Games S.A. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: 1) podmiotom 

świadczącym usługi doradcze, 2) firmom inwestycyjnym, 3) Komisji Nadzoru Finansowego, 4) Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., 5) sądom powszechnym, a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, 

którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do 

odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator danych nie będzie 

wykorzystywał Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu 

podejmowania decyzji. 

 

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy 

będą niemożliwe. 
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7. Sprawozdania finansowe i wycena ZCP 

7.1. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres  

18 - 31 grudnia 2020 r.
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7.2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. 
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7.3. Skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r.
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8. Wycena ZCP Vixa Games wraz z opinią biegłego rewidenta 

 

8.1. Opinia biegłego rewidenta na temat wartości godziwej składników majątku (ZCP “Vixa Games”) należącego 

do SCALAC Sp. z o.o. w związku z planowanym ich wniesieniem aportem do spółki powiązanej
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8.2. Wycena ZCP Vixa Games
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9. Definicje i objaśnienie skrótów  

 

Lp. Termin/skrót Definicja/objaśnienie 

1. Akcje Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta 

2. Akcje Serii C Nie więcej niż 183 375 akcji serii C Emitenta 

3. Alternatywny system 
obrotu lub ASO 

Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

4. Emitent lub Spółka Vixa Games S.A. z siedzibą w Gdańsku 

5. Euro Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 
 

6. Giełda lub GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w 
Warszawie 

7. Krajowy depozyt  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w 
Warszawie 

8. k.k. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny (Dz. U. nr 88 
poz. 553 z późn. zm.) 

9. k.s.h. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) 

10. Komisja  lub KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

11. Dokument Informacyjny, Dokument Niniejszy dokument przygotowany na potrzeby 
przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii C 

12. NewConnect Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

13. Obrót na NewConnect Obrót na NewConnect to jest w alternatywnym systemie 
obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A 

14. Oferta, oferta publiczna Oferta objęcia Akcji Serii C na zasadach określonych w 
Dokumencie 

15. Organizator Alternatywnego Systemu 
Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w 
Warszawie 

16. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 

17. Regulamin Alternatywnego Systemu 
Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony 
uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm. 

18. Rozporządzenie w Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 
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sprawie koncentracji roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców 

19. Statut Statut Emitenta 

20. Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Emitenta 

21. Zarząd Zarząd Emitenta 

22. Gry Premium  Gra, której model biznesowy zakłada płatność z góry przed jej 
pobraniem i skorzystaniem z jej funkcjonalności  

23. Gry Indie  Tzw. “niezależne” gry komputerowe, które tworzone są przez 
małe zespoły i zwykle charakteryzują się niewielkimi 
budżetami.  

24. Gry Hyper- Casual Mobilna gra komputerowa, która opiera się na prostej 
rozgrywce i zwykle dystrybuowana jest bezpłatnie. Gry hyper-
causal posiadają minimalistyczny interfejs użytkownika i są 
monetyzowane przez wyświetlane w nich reklamy. 

25. Gry casualowe Rodzaj gier komputerowych, charakteryzujących się prostymi 
zasadami rozgrywki oraz tym, że nie wymagają od gracza 
poświęcenia dużej ilości czasu i zaangażowania. 

26. Gry free-to-play Gry komputerowe, których model biznesowy zakłada darmową 
dystrybucję i monetyzację poprzez system reklam i 
mikropłatności. 

27. Mikropłatności Forma dobrowolnie pobieranej opłaty przez graczy w czasie 
rozgrywki. 

28. Steam  Platforma cyfrowej dystrybucji gier komputerowych należąca 
do Valve Corporation 

29. ZCP Vixa Games Zorganizowana część przedsiębiorstwa, stanowiąca 
wyodrębniony zespół składników niematerialnych i 
materialnych - jako wkład niepieniężny na pokrycie akcji serii 
A3 Vixa Games S.A. 

30. Q1 Okres od 1 stycznia do 31 marca danego roku 

31. Q2 Okres od 1 kwietnia do 30 czerwca danego roku 

32. Q3 Okres od 1 lipca do 30 września danego roku 

33. Q4 Okres od 1 października do 31 grudnia danego roku 

 

  


