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PCF Group S.A.
(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000812668)
Oferta publiczna nie więcej niż 4.125.024 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,02 PLN każda, w tym nie więcej niż 2.062.512 nowych akcji serii B Spółki i nie więcej niż
2.062.512 istniejących akcji serii A Spółki oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 27.500.000 istniejących akcji serii A, nie więcej niż
2.062.512 nowych akcji serii B oraz nie więcej niż 2.062.512 praw do nowych akcji serii B
Niniejszy prospekt („Prospekt”) został sporządzony w związku z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 4.125.024 akcji zwykłych spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub
„Emitent”) o wartości nominalnej 0,02 PLN każda („Oferta”), w tym w związku z: (a) publiczną sprzedażą nie więcej niż 2.062.512 istniejących akcji serii A Spółki („Akcje Sprzedawane”)
oraz (b) publiczną subskrypcją nie więcej niż 2.062.512 akcji serii B nowej emisji Spółki („Akcje Nowej Emisji” lub „Akcje Serii B”) (Akcje Nowej Emisji łącznie z Akcjami Sprzedawanymi
dalej są zwane „Akcjami Oferowanymi”); oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich, tj. 27.500.000 istniejących akcji serii A Spółki („Akcje Serii A” lub „Akcje Istniejące”), w tym Akcji
Sprzedawanych, jak również nie więcej niż 2.062.512 Akcji Nowej Emisji (łącznie „Akcje Dopuszczane”) oraz nie więcej niż 2.062.512 praw do akcji obejmujących Akcje Nowej Emisji
(„Prawa do Akcji” lub „PDA”). Oferującymi Akcje Sprzedawane w Ofercie są wszyscy akcjonariusze Spółki posiadający na Datę Prospektu Akcje Istniejące, tj. dwudziestu pięciu
akcjonariuszy Spółki („Oferujący”).
Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych będzie prowadzony w okresie od dnia 27 listopada 2020 r. do dnia 4 grudnia 2020 r. Inwestorzy Instytucjonalni będą
mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 7 grudnia 2020 r. do dnia 9 grudnia 2020 r. Inwestorzy Indywidualni i Inwestorzy w Transzy Pracowniczej będą mogli składać
zapisy na Akcje Nowej Emisji w okresie od dnia 26 listopada 2020 r. do dnia 3 grudnia 2020 r.
Spółka, Oferujący i Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, pełniący funkcję globalnego koordynatora, prowadzącego księgę popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych oraz
oferującego („Globalny Koordynator”) ustalili maksymalną cenę Akcji Nowej Emisji na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych („Cena Maksymalna”), która
wynosi 46,00 PLN. Spółka, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, ustaliła maksymalną cenę Akcji Nowej Emisji na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów w Transzy
Pracowniczej, która wynosi 90% Ceny Maksymalnej („Cena Maksymalna w Transzy Pracowniczej”), przy czym w związku z koniecznością zaokrąglenia Ceny Maksymalnej w Transzy
Pracowniczej do pełnych groszy w górę wystąpiło nieznaczne odchylenie od tej wartości. Cena Maksymalna w Transzy Pracowniczej wynosi41,40 PLN.
Ostateczna cena Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych („Ostateczna Cena Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych”), ostateczna cena Akcji Oferowanych dla
Inwestorów Instytucjonalnych („Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych”) i ostateczna cena Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów w Transzy Pracowniczej
(„Ostateczna Cena Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej”), zostaną ustalone po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Zasady
ustalenia ostatecznych cen wskazanych powyżej zostały określone w umowach zawartych pomiędzy Emitentem i Globalnym Koordynatorem oraz Oferującymi i Globalnym Koordynatorem.
Ostateczna Cena Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych i Ostateczna Cena Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej zostaną ustalone przez Zarząd na podstawie
upoważnienia dla Zarządu przewidzianego w Uchwale Emisyjnej. Ostateczna Cena Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych będzie nie wyższa niż Cena Maksymalna. Ostateczna
Cena Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej będzie wynosiła 90% Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, przy czym w związku z koniecznością
zaokrąglenia Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej do pełnych groszy w górę mogą wystąpić nieznaczne odchylenia od tej wartości. Ostateczna Cena Akcji
Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna.
Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych, Spółka (w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji) oraz Oferujący (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych),
w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, podejmą decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, w tym o ostatecznej liczbie Akcji Nowej Emisji oferowanych
przez Spółkę w Ofercie i o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Oferujących w Ofercie. Ponadto, na warunkach określonych w umowach zawartych pomiędzy Spółką
i Globalnym Koordynatorem oraz Oferującymi i Globalnym Koordynatorem, Spółka, Oferujący i Globalny Koordynator ustalą ostateczne liczby i kategorie Akcji Oferowanych, które zostaną
zaoferowane poszczególnym kategoriom Inwestorów. Ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona: (i) przez Zarząd na podstawie upoważnienia dla Zarządu wynikającego z
Uchwały Emisyjnej; albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w punkcie (i) powyżej, będzie równa maksymalnej liczbie Akcji Nowej Emisji,
określonej w Uchwale Emisyjnej, tj. będzie wynosiła 2.062.512 Akcji Nowej Emisji. Zarząd zamierza skorzystać z udzielonego upoważnienia i określić ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji,
jednak na Datę Prospektu ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji nie została ustalona. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, liczbach i kategoriach Akcji Oferowanych, które
będą oferowane poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów
Instytucjonalnych i Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej zostanie przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) i do publicznej wiadomości zgodnie z
art. 17 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną
papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), w sposób, w jaki został
udostępniony Prospekt.
Na Datę Prospektu Akcje Istniejące nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani jakimkolwiek innym odpowiednim rynku. Spółka zamierza złożyć do Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wnioski o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Oferowanych oraz pozostałych Akcji
Dopuszczanych, a także Praw do Akcji. Akcje Dopuszczane (w tym Akcje Sprzedawane oraz Akcje Nowej Emisji) i Prawa do Akcji będą istniały w formie zdematerializowanej z chwilą ich
rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Zamiarem Spółki jest ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW w pierwszej kolejności
Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Praw do Akcji, a niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji
wprowadzenie ich do obrotu na GPW. Zamiarem Spółki i Oferujących jest, aby pierwszy dzień notowań Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Praw do Akcji na rynku
podstawowym GPW nastąpił około dwa tygodnie, a Akcji Nowej Emisji około sześć tygodni, po przydziale Akcji Oferowanych, który planowany jest do dnia 22 października 2020 r.
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem
związanym z działalnością Grupy oraz z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka, które należy rozważyć w związku z inwestowaniem
w Akcje Dopuszczane (w tym Akcje Sprzedawane oraz Akcje Nowej Emisji) i Prawa do Akcji, znajduje się w rozdziale „Czynniki ryzyka”. Kurs notowań Akcji Dopuszczanych i
Praw do Akcji może ulec obniżeniu, a inwestorzy mogą stracić część lub całość swojej inwestycji. Inwestycja w Akcje Dopuszczane i Prawa do Akcji nie gwarantuje osiągnięcia
zakładanego poziomu rentowności. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem nie jest objęte żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancjami Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego. Inwestycja w Akcje Dopuszczane i Prawa do Akcji jest odpowiednia wyłącznie dla inwestorów, którzy nie wymagają osiągnięcia gwarantowanej stopy
zwrotu ani ochrony zainwestowanego kapitału, są zdolni do oceny zalet i ryzyk związanych z taką inwestycją (samodzielnie lub razem z odpowiednim doradcą) i posiadają zasoby
kapitałowe wystarczające do poniesienia ewentualnych strat wynikających z takiej inwestycji.
Prospekt stanowi prospekt w formie pojedynczego dokumentu w rozumieniu art. 6 ust. 3 Rozporządzenia Prospektowego oraz art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE)
2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr
809/2004 („Rozporządzenie Delegowane”) oraz został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym i Rozporządzeniem Delegowanym, w tym na podstawie Załącznika nr 1
oraz Załącznika nr 11 do Rozporządzenia Delegowanego.

Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez KNF będący właściwym organem zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym wyłącznie jako spełniający standardy kompletności,
zrozumiałości i spójności nałożone przez Rozporządzenie Prospektowe. Zatwierdzenie Prospektu nie powinno być uznawane za zatwierdzenie Emitenta, który jest przedmiotem
niniejszego Prospektu. Zatwierdzając Prospekt KNF nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu
jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym Prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z
prowadzoną przez Emitenta działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.
AKCJE DOPUSZCZANE (W TYM AKCJE SPRZEDAWANE ORAZ AKCJE NOWEJ EMISJI) I PRAWA DO AKCJI NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTANĄ
ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. (U.S. SECURITIES ACT OF 1933) ANI PRZEZ ŻADEN
ORGAN REGULUJĄCY OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI JAKIEGOKOLWIEK STANU LUB PODLEGAJĄCY JURYSDYKCJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI, I NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE, SPRZEDAWANE, ZASTAWIANE ANI W INNY SPOSÓB ZBYWANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI, CHYBA ŻE W RAMACH WYJĄTKU OD WYMOGU REJESTRACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO W AMERYKAŃSKIEJ USTAWIE O PAPIERACH
WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. LUB W RAMACH TRANSAKCJI WYŁĄCZONYCH SPOD TEGO WYMOGU, POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ZGODNOŚCI
Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA REGULUJĄCYMI OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI W KTÓRYMKOLWIEK STANIE LUB JURYSDYKCJI
W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI.
Prospekt nie stanowi oferty sprzedaży ani nabycia Akcji Oferowanych, ani nie dąży do pozyskania ofert sprzedaży ani nabycia Akcji Oferowanych od osób znajdujących się w
jakichkolwiek jurysdykcjach, w których składanie tego rodzaju ofert takim osobom jest niezgodne z prawem. Oferta publiczna Akcji Oferowanych jest dokonywana wyłącznie na
terytorium Polski. Ani Prospekt, ani Akcje Oferowane nie zostały zarejestrowane ani zatwierdzone, ani nie są przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi
regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Polski.
Z uwagi na konieczność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji, w celu wydania Akcji Nowej Emisji Inwestorom, którym zostaną
przydzielone Akcje Nowej Emisji, zostaną wydane Prawa do Akcji. Wydanie Praw do Akcji nastąpi za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW w drodze zapisania Praw do Akcji
na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów prowadzonych w Polsce. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji, Spółka
wystąpi do KDPW o zarejestrowanie Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Z chwilą rejestracji Akcji Nowej Emisji w depozycie Prawa do
Akcji wygasną, a na rachunkach właścicieli Praw do Akcji, którzy w tym dniu będą posiadali Prawa do Akcji, zostaną automatycznie zapisane Akcje Nowej Emisji, w stosunku jedna Akcja
Nowej Emisji w zamian za jedno Prawo do Akcji.
Globalny Koordynator
Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła niniejszy Prospekt w dniu 25 listopada 2020 r.
Prospekt zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od Daty Prospektu, pod warunkiem, że został uzupełniony jakimkolwiek suplementem wymaganym na podstawie art. 23 Rozporządzenia
Prospektowego. Obowiązek uzupełnienia Prospektu poprzez publikację suplementu do Prospektu w przypadku nowych znaczących czynników, istotnych błędów lub istotnych niedokładności
nie ma zastosowania, gdy Prospekt utraci ważność.
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PODSUMOWANIE
Niniejsze podsumowanie zostało przygotowane w oparciu o informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
zwane dalej „Informacjami”. Informacje te są ponumerowane w sekcjach 1 – 4. Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie wymagane
Informacje, których uwzględnienie jest obowiązkowe w przypadku Spółki i w przypadku rodzaju papierów wartościowych opisywanych w
Prospekcie. W przypadku, gdy nie ma istotnych danych dotyczących określonych Informacji, w podsumowaniu umieszczono krótki opis
Informacji, z dopiskiem „nie dotyczy”.
Sekcja 1 – Wprowadzenie i ostrzeżenia
Ostrzeżenia
Niniejsze podsumowanie należy odczytywać jako wprowadzenie do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna
być oparta na przeanalizowaniu przez inwestora całości Prospektu. Inwestor może stracić całość lub część zainwestowanego kapitału.
Odpowiedzialność inwestora ograniczona jest do kwoty inwestycji. Odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które
przedłożyły podsumowanie, w tym jakiekolwiek jego tłumaczenie, jednak tylko w przypadku, gdy – odczytywane łącznie z pozostałymi
częściami Prospektu– podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne lub gdy – odczytywane łącznie z pozostałymi
częściami Prospektu – nie przedstawia kluczowych informacji mających pomóc inwestorom w podjęciu decyzji o inwestycji w dane papiery
wartościowe.
Nazwa papierów
•
27.500.000 istniejących Akcji Serii A
wartościowych
•
nie więcej niż 2.062.512 Akcji Nowej Emisji (Akcji Serii B)
•
nie więcej niż 2.062.512 Praw do Akcji obejmujących Akcje Nowej Emisji
Międzynarodowy kod
KDPW nada Akcjom Dopuszczanym (w tym Akcjom Sprzedawanym oraz Akcjom Nowej Emisji) i Prawom do Akcji, kody ISIN na
identyfikujący papiery
potrzeby ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych.
wartościowe (ISIN)
Dane identyfikacyjne
PCF Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa wpisana do rejestru
Emitenta
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000812668, NIP 5213451404, REGON 141081673, kapitał zakładowy w
wysokości 550.000 PLN w całości wpłacony, kod LEI 25940056N1CJFGQY3909
Dane identyfikacyjne
Oferującymi Akcje Sprzedawane są: 1) Sebastian Wojciechowski, 2) Bartosz Kmita, 3) Krzysztof Dolaś, 4) Bartosz Biełuszko, 5) Jarosław
Oferujących
Surowiec, 6) Michał Nowak, 7) Piotr Nowakowski, 8) Sebastian Kowalczyk, 9) Marcin Czartyński, 10) Bartłomiej Roch, 11) Krzysztof
Przybyło, 12) Michał Dzięcielski, 13) Piotr Arendarski, 14) Rafał Pawłowski, 15) Marcin Winkowski, 16) Krystian Stefański, 17) Jarosław
Palczyński, 18) Dariusz Korotkiewicz, 19) Jarosław Eliasz-Skąpski, 20) Adrian Kołodziejczyk, 21) Paweł Mikołajewski, 22) Szymon
Barchan, 23) Łukasz Sopata, 24) Krzysztof Cyngot, 25) Anna Kulczyńska.
Adres do korespondencji Oferujących: Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa
Dane organu
Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419
zatwierdzającego Prospekt
Data zatwierdzenia
Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 25 listopada 2020 r.
Prospektu
Sekcja 2 – Kluczowe informacje na temat Emitenta
Kto jest emitentem papierów Emitentem papierów wartościowych jest spółka pod firmą PCF Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Polska) i adresem: Al.
wartościowych?
„Solidarności” 171, 00-877 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000812668, NIP
5213451404, REGON 141081673, kod LEI 25940056N1CJFGQY3909. Emitent jest spółką akcyjną założoną w Polsce, prowadzącą
działalność na podstawie polskiego prawa. Emitent jest producentem gier wideo na platformy PC i konsole. Działalność Emitenta
koncentruje się na produkcji gier z segmentu AAA, tj. gier wysokobudżetowych charakteryzujących się wysoką jakością produkcji. Na Datę
Prospektu Emitent nie prowadzi działalności wydawniczej.
Na Datę Prospektu znacznymi akcjonariuszami Emitenta są Sebastian Wojciechowski, Bartosz Kmita, Bartosz Biełuszko oraz Krzysztof
Dolaś, którzy na Datę Prospektu posiadają, w sposób bezpośredni, Akcje Serii A reprezentujące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu oraz kapitału zakładowego Emitenta. Poniższa tabela przedstawia informacje na temat znacznych akcjonariuszy
Emitenta na Datę Prospektu.
Na Datę Prospektu
Liczba Akcji Serii A
16.077.862

(%)
58,46

Liczba głosów
16.077.862

(%)
58,46

Bartosz Kmita

2.789.092

10,14

2.789.092

10,14

Bartosz Biełuszko

1.952.364

7,10

1.952.364

7,10

Krzysztof Dolaś
łącznie strony Porozumienia Uprawnionych
Akcjonariuszy

1.952.364

7,10

1.952.364

7,10

22.771.682

82,81

22.771.682

82,81

Akcjonariusz
Sebastian Wojciechowski

4.728.318
17,19
4.728.318
17,19
Pozostali akcjonariusze
Razem
27.500.000
100
27.500.000
100
Źródło: Spółka.
Na Datę Prospektu podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie jest Sebastian
Wojciechowski, posiadający 58,46% Akcji Serii A oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto, Sebastian Wojciechowski jest
stroną Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy zawartego pomiędzy Sebastianem Wojciechowskim, Bartoszem Kmitą, Bartoszem
Biełuszką i Krzysztofem Dolasiem, które od dnia dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym stanowić
będzie porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.
Sebastian Wojciechowski i pozostałe strony Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy wchodzą ponadto w skład Grupy Uprawnionych
Akcjonariuszy, która od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym będzie mieć decydujący wpływ na skład Rady
Nadzorczej Emitenta w związku z przyznanymi przez Statut uprawnieniami osobistymi oraz Zarządu, powoływanego przez Radę
Nadzorczą, za wyjątkiem Prezesa Zarządu, który jest powoływany przez akcjonariusza Sebastiana Wojciechowskiego na podstawie
uprawnienia osobistego.
Na Datę Prospektu Spółka posiada jednoosobowy Zarząd, w skład którego wchodzi Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski.

1

PODSUMOWANIE

Grant Thornton (i) zbadał Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017 sporządzone zgodnie z MSSF/MSR na potrzeby Oferty i
wydał do nich sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń; oraz (ii) dokonał przeglądu Śródrocznych Informacji Finansowych
za I półrocze 2020 r. sporządzonych zgodnie z MSSF/MSR na potrzeby Oferty i wydał do nich raport z przeglądu bez zastrzeżeń. Opinię z
badania Historycznych Informacji Finansowych za lata 2019-2017 oraz raport z przeglądu Śródrocznych Informacji Finansowych za I
półrocze 2020 r. w imieniu Grant Thornton podpisał Jan Letkiewicz, biegły rewident wpisany do rejestru pod numerem ewidencyjnym 9530.
Jakie są kluczowe informacje Historyczne kluczowe informacje finansowe
finansowe dotyczące
Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje finansowe dotyczące Grupy na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony, odpowiednio, 30
emitenta?
czerwca 2020 i 2019 r., oraz na dzień i za lata zakończone, odpowiednio, 31 grudnia 2019, 2018 i 2017 r.

Przychody ze sprzedaży
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe.

Okres 6 miesięcy zakończony w
dniu 30 czerwca
2020
2019
(mln PLN)
(niezbadane)
52,6
26,8
22,8
7,0
18,2
0,6
17,3
0,8

Na dzień 30
czerwca
2020
(mln PLN)
(niezbadane)
90,9
69,2

Aktywa
Kapitały własne
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe.

Środki pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Środki pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe.

Jakie są kluczowe ryzyka
właściwe dla emitenta?

Okres 6 miesięcy zakończony w
dniu 30 czerwca
2020
2019
(mln PLN)
(niezbadane)
(4,6)
4,5

Rok zakończony w dniu 31 grudnia
2019
2018
2017
(mln PLN)
(zbadane)
83,9
70,3
19,7
26,5
5,3
18,5
4,8
15,9

2019

Na dzień 31 grudnia
2018
(mln PLN)
(zbadane)
58,7
61,6
51,7
48,6

44,1
23,3
18,6
14,0

2017

41,6
30,0

Rok zakończony w dniu 31 grudnia
2019
2018
2017
(mln PLN)
(zbadane)
1,8
19,7
21,8

(3,5)

(3,0)

(3,8)

(2,5)

(4,3)

4,0

(0,5)

(6,0)

(0,9)

(0,6)

Informacje finansowe pro forma
Nie dotyczy. Prospekt nie zawiera informacji finansowych pro forma w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego.
Opis zastrzeżeń zawartych w opinii lub raporcie biegłego rewidenta dotyczących historycznych informacji finansowych
Nie dotyczy. Wydane przez biegłego rewidenta opinia z badania Historycznych Informacji Finansowych za lata 2019-2017 i raport z
przeglądu Śródrocznych Informacji Finansowych za I półrocze 2020 r. nie zawierały zastrzeżeń.
Ryzyko wysokiej koncentracji przychodów Grupy z tytułu współpracy z jednym z wydawców
Najważniejszym produktem, nad którym na Datę Prospektu pracuje Grupa, jest gra Outriders, której premiera jest planowana na 2 lutego
2021 r. Ponieważ działalność Emitenta nie obejmuje działalności wydawniczej, Emitent zawarł umowę produkcyjno-wydawniczą ze Square
Enix jako wydawcą na produkcję tej gry. W roku 2019 oraz w trzech kwartałach roku 2020 wynagrodzenie otrzymywane od Square Enix
stanowiło ponad 85% przychodów Grupy. Ponadto, w pierwszym kwartale 2020 r. Grupa rozpoczęła, również dla Square Enix jako
wydawcy, prace związane z dalszym wsparciem deweloperskim i rozszerzeniem zawartości gry Outriders, jak również prace nad nowym
projektem z segmentu Triple-A – Project Gemini. W rezultacie, na Datę Prospektu, wynagrodzenia otrzymywane od tego wydawcy stanowią
w dalszym ciągu zdecydowaną większość przychodów Emitenta i pozostaną głównym źródłem przychodów co najmniej do końca 2021 r.,
przy czym udział wynagrodzeń otrzymywanych od Square Enix w przychodach ogółem Grupy będzie się, począwszy od 2020 r., stopniowo
zmniejszał w związku z zawarciem w lipcu 2020 r. przez Grupę umowy produkcyjno-wydawniczej dotyczącej Project Dagger z nowym
wydawcą, Take-Two Interactive. W ocenie Grupy istotność opisanego czynnika ryzyka jest wysoka, a prawdopodobieństwo jego
wystąpienia jest średnie.
Ryzyko uzależnienia od członków zespołu produkcyjnego Grupy
Działalność Grupy w znaczącym stopniu opiera się na umiejętnościach oraz doświadczeniu osób stanowiących zespół projektowy. Ponadto,
kluczowe znaczenie w procesie produkcji gier ma kadra kierownicza Grupy oraz osoby bezpośrednio kierujące poszczególnymi projektami,
jak również osoby pełniące funkcje Dyrektorów, a także osoby podlegające poszczególnym Dyrektorom, odpowiedzialne za pracę
odpowiednich zespołów projektowych (tzw. Leads). W razie odejścia z Grupy członków zespołu produkcyjnego, w tym zwłaszcza
poszczególnych Dyrektorów lub Leadów, zdolności produkcyjne Grupy w zakresie profesjonalnego projektowania i produkcji gier mogą
ulec ograniczeniu, co może negatywnie wpłynąć na jakość danej gry lub na termin jej wydania. W ocenie Grupy istotność opisanego
czynnika ryzyka jest wysoka, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest średnie.
Ryzyko związane z opóźnieniem lub niedojściem do skutku premiery gry Outriders lub innych gier produkowanych przez Grupę
Na Datę Prospektu stan prac nad grą Outriders jest bardzo zaawansowany – Grupa znajduje się w końcowym etapie procesu post-produkcji
gry. Pomimo tego nie można w sposób definitywny wykluczyć, że gra nie zostanie wydana w zaplanowanym terminie. Na Datę Prospektu
proces finalnego naprawiania błędów (bug fixing) oraz sprawdzania prawidłowości dostosowania gry do poszczególnych platform
dystrybucji gry i sprawdzania poprawności gry pod względem funkcjonalnym i lokalizacyjnym jest w toku a jego wynik może mieć wpływ
na termin premiery gry. Ponadto, w dniu 8 października 2020 r. wydawca Outriders poinformował o zmianie terminu premiery gry z końca
2020 r. na 2 lutego 2021 r. W efekcie Spółka nie rozpozna w bieżącym roku obrotowym tantiem z tytułu sprzedaży gry, a dopiero w roku
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2021 i następnych, co w konsekwencji będzie mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową Emitenta za rok 2020. Ewentualna
dalsza zmiana terminu premiery gry Outriders, spowoduje m.in. dalsze opóźnienie rozpoczęcia otrzymywania przez Grupę tantiem z tytułu
sprzedaży gry. Ponieważ decyzja odnośnie ostatecznego momentu publikacji gry i formy jej publikacji (wersja elektroniczna lub pudełkowa)
na tym etapie zaawansowania prac nad grą stanowi wyłączną decyzję wydawcy, Emitent nie może wykluczyć dalszego opóźnienia premiery
gry Outriders. Emitent nie może również wykluczyć dalszego przesunięcia premiery gry Outriders z powodu czynników zewnętrznych w
stosunku do Grupy, takich jak, przede wszystkim pandemia spowodowana przez COVID-19. W ocenie Grupy istotność opisanego ryzyka
jest wysoka, natomiast prawdopodobieństwo dalszego przesunięcia premiery gry Outriders jest średnie.
Ryzyko związane z rolą Sebastiana Wojciechowskiego w Grupie, wykonywaniem uprawnień osobistych przyznanych na podstawie
Statutu Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy oraz Porozumieniem Uprawnionych Akcjonariuszy
Na Datę Prospektu Sebastian Wojciechowski jest jedynym członkiem Zarządu Emitenta oraz zarządów wszystkich innych spółek z Grupy
oraz posiada 58,46% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Również po przeprowadzeniu Oferty pozostanie on
większościowym akcjonariuszem Spółki. Ponadto, Statut przyznaje Sebastianowi Wojciechowskiemu uprawnienie osobiste do
powoływania oraz odwoływania Prezesa Zarządu. Dodatkowo, wraz z trzema innymi akcjonariuszami Emitenta, Sebastian Wojciechowski
tworzy Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy, której od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym przysługiwać
będzie uprawnienie osobiste do powoływania większości członków Rady Nadzorczej. Dodatkowo, akcjonariusze tworzący Grupę
Uprawnionych Akcjonariuszy zawarli Porozumienie Uprawnionych Akcjonariuszy, dotyczące m.in. do zgodnego głosowania na Walnych
Zgromadzeniach Emitenta. Mając na uwadze powyższe, jak również powiązania rodzinne Sebastiana Wojciechowskiego w Radzie
Nadzorczej istniejące na Datę Prospektu, nie można wykluczyć, że obecne lub przyszłe interesy Sebastiana Wojciechowskiego, jako
akcjonariusza większościowego Emitenta, będą rozbieżne lub sprzeczne z interesami pozostałych akcjonariuszy. Ponadto, ze względu na
rolę Sebastiana Wojciechowskiego w podejmowaniu decyzji zarządczych i w działalności operacyjnej Grupy istnieje ryzyko, że w razie
czasowej (zwłaszcza przedłużającej się) niemożności wykonywania przez niego funkcji Prezesa Zarządu, działalność operacyjna Grupy
może ulec istotnemu zakłóceniu. W ocenie Grupy istotność opisanego czynnika ryzyka w zakresie odnoszącym się do ewentualnego
konfliktu interesów pomiędzy Sebastianem Wojciechowskim a pozostałymi akcjonariuszami jest wysoka, natomiast prawdopodobieństwo
jego wystąpienia jest niskie.
Ryzyko uzależnienia Grupy od wydawców gier
Ze względu na fakt, że Grupa nie prowadzi działalności wydawniczej, warunkiem rozpoczęcia produkcji każdej nowej gry przez Grupę jest
zawarcie umowy produkcyjno-wydawniczej z wydawcą. Znalezienie wydawcy odpowiedniego dla Grupy i zawarcie umowy produkcyjnowydawniczej trwa zwykle wiele miesięcy, a w skrajnych przypadkach nawet ponad rok i może wymagać zaangażowania zewnętrznego
podmiotu świadczącego usługi pośrednictwa w pozyskaniu wydawcy i zawarciu umowy. Wpływ na ten proces ma ograniczony krąg
wydawców gier z segmentu AAA, tj. wydawców, którzy są w stanie zapewnić finansowanie wysokobudżetowych gier produkowanych
przez Grupę, cieszą się wysoką renomą na rynku oraz są w stanie zapewnić odpowiedni marketing, dystrybucję i sprzedaż gry. Nie można
jednak zapewnić, że Grupie uda się pozyskać wydawców odpowiedniej klasy, którzy będą w stanie zapewnić finansowanie gier
produkowanych przez Grupę w przyszłości lub wydawców o renomie pożądanej przez Grupę. W razie niepozyskania takich wydawców,
Grupa może nie być w stanie produkować gier zgodnie z harmonogramem lub w liczbie zgodnej ze strategią Grupy, co w efekcie miałoby
negatywny wpływ na perspektywy, działalność, przychody, wyniki oraz, pośrednio poprzez zmniejszenie poziomu przychodów lub
zwiększenie poziomu kosztów, również na sytuację finansową Grupy (przede wszystkim zmniejszenie poziomu środków pieniężnych
Grupy). Na uzależnienie producentów gier wideo takich jak Grupa od wydawców ma również wpływ struktura umów produkcyjnowydawniczych przyjętych w branży produkcji gier wideo. Umowy te mają charakter umów ramowych, które dopiero wraz z postępem
produkcji gier są uzupełniane o kolejne porozumienia pomiędzy stronami przyjmujące formę tzw. umów wykonawczych określających
prawa i obowiązki stron w odniesieniu do każdego kolejnego zakontraktowanego w ramach procesu produkcyjnego kluczowego etapu
produkcji gry (tzw. milestone’a) albo grupy milestone’ów. Tym samym ani Spółka, ani wydawca rozpoczynając wspólnie produkcję danej
gry i zawierając umowę produkcyjno-wydawniczą, która jej dotyczy, nie mają wiedzy na temat ostatecznego harmonogramu prac
deweloperskich nad grą, podziału prac na poszczególne milestone’y oraz zakresu prac wykonywanych w poszczególnych milestone’ach.
Ponadto, w sytuacji gdy umowa produkcyjno-wydawnicza nie zawiera postanowień określających całkowity budżet produkcyjny gry, strony
nie mają wiedzy na temat ostatecznej wysokości wynagrodzenia producenta (Grupy), a w konsekwencji niemożliwe jest określenie
przychodów Grupy nawet w krótkiej perspektywie czasowej. Opóźnienia w uzgodnieniu przez strony zasad współpracy w odniesieniu do
kolejnego kluczowego etapu produkcji gry mogą skutkować opóźnieniem otrzymania przez Grupę wynagrodzenia z tytułu produkcji danego
etapu gry. Z kolei brak takiego uzgodnienia może skutkować brakiem otrzymania przez Grupę wynagrodzenia z tytułu produkcji danego
kluczowego etapu produkcji, a nawet doprowadzić do wypowiedzenia umowy produkcyjno-wydawniczej przez wydawcę. Na Datę
Prospektu taka sytuacja, tj. brak postanowień określających całkowity budżet produkcyjny gry w treści umowy produkcyjno-wydawniczej
(lub umów wykonawczych) na moment jej zawarcia, miała miejsce w odniesieniu do dwóch umów produkcyjno-wydawniczych Grupy, tj.
umów na produkcję gier Outriders oraz Project Gemini, przy czym ze względu na stopień zaawansowania prac nad obiema produkcjami,
powyższa sytuacja ma szczególne znaczenie w odniesieniu do Project Gemini, którego produkcja znajduje się na początkowym etapie prac
nad grą. Ponadto, w relacjach Spółka-wydawca istnieje ryzyko słabszej pozycji negocjacyjnej Spółki. W ocenie Grupy istotność opisanego
czynnika ryzyka jest wysoka, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia niskie.
Ryzyko nieosiągnięcia przez grę Outriders lub inne gry produkowane przez Grupę sukcesu rynkowego
Gra Outriders jest na Datę Prospektu głównym produktem Grupy. Grupa oczekuje, że po premierze gry, która jest planowana na 2 lutego
2021 r., gra odniesie sukces komercyjny. Sukces komercyjny gry zależy jednak od wielu czynników, z których część jest niezależna od
Grupy. Brak sukcesu rynkowego gry Outriders (jak również innych gier i DLC produkowanych przez Grupę w Dacie Prospektu oraz po tej
dacie), a także negatywne opinie o grze mogą również wpłynąć na utratę zaufania klientów do Grupy i jej produktów. Powyższe może też
powodować trudności w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanych członków zespołu deweloperskiego Grupy. Skutkiem powyższego może
być także spadek zainteresowania graczy grą, co może spowodować obniżenie oczekiwanych przychodów Grupy z tytułu sprzedaży tej gry
lub innych gier. W ocenie Grupy istotność opisanego czynnika ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia są średnie.
Sekcja 3 – Kluczowe informacje na temat papierów wartościowych
Jakie są główne cechy
Prospekt obejmuje: (i) 27.500.000 istniejących Akcji Serii A o wartości nominalnej 0,02 PLN każda będących akcjami zwykłymi imiennymi
papierów wartościowych?
przy czym zgodnie ze Statutem akcje, które ulegną dematerializacji zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, przekształcają się w akcje na
okaziciela z chwilą dematerializacji; (ii) nie więcej niż 2.062.512 Akcji Nowej Emisji (Akcji Serii B) o wartości nominalnej 0,02 PLN każda
będących akcjami zwykłymi na okaziciela; oraz (iii) nie więcej niż 2.062.512 Praw do Akcji obejmujących Akcje Nowej Emisji.
Akcje są emitowane w złotych (PLN). Prawa do Akcji nie będą posiadały waluty emisji, jednak będą one notowane na rynku regulowanym
w złotych (PLN). KDPW nada Akcjom Dopuszczanym (w tym Akcjom Sprzedawanym oraz Akcjom Nowej Emisji) i Prawom do Akcji,
kody ISIN na potrzeby ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych.
Kluczowe prawa związane z akcjami: (i) prawo do rozporządzania akcjami; (ii) prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego; (iii) prawo do zgłaszania Spółce projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
obrad Walnego Zgromadzenia przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; (iv)
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Gdzie papiery wartościowe
będą przedmiotem obrotu?

Czy papiery wartościowe są
objęte zabezpieczeniem?
Jakie są kluczowe rodzaje
ryzyka właściwe dla
papierów wartościowych?

prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad; (v) prawo
do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocników; (vi) prawo żądania
wyboru składu Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału
zakładowego; (vii) prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie lub o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego
Zgromadzenia; (viii) prawo do dywidendy; (ix) prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji (prawo poboru).
Ograniczenia zbywalności akcji wynikające z przepisów prawa:
•
obowiązek zawiadomienia KNF oraz Spółki ciążący na każdym, kto: (i) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej; (ii) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął, odpowiednio, 5%,
10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów; (iii) zmienił dotychczas posiadany udział
ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu
na rynku oficjalnych notowań giełdowych (na Datę Prospektu takim rynkiem jest rynek podstawowy GPW); (iv) zmienił dotychczas
posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów;
•
obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w przypadku: (i) przekroczenia progu 33% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, (ii) przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
•
zakaz nabywania lub zbywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną;
•
zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkniętego przez osoby określone w
Rozporządzeniu MAR;
•
obowiązek spółki dominującej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH zawiadomienia spółki zależnej o powstaniu lub ustaniu stosunku
dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji
spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej.
Na Datę Prospektu ograniczenia dotyczące zbywania akcji przez akcjonariuszy wynikają z postanowień Statutu oraz Umowy Akcjonariuszy.
W razie zamiaru zbycia przez akcjonariusza Spółki wszystkich lub części akcji Spółki na rzecz innej osoby, w tym także na rzecz innego
akcjonariusza Spółki, wszystkim pozostałym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji. Ponadto, jeśli
jakakolwiek osoba trzecia złoży akcjonariuszowi Sebastianowi Wojciechowskiemu ofertę nabycia 100% akcji w kapitale zakładowym
Spółki, wówczas Sebastian Wojciechowski będzie uprawniony do żądania od wszystkich pozostałych akcjonariuszy zbycia na rzecz takiej
osoby trzeciej należących do nich akcji. Statutowe oraz wynikające z Umowy Akcjonariuszy ograniczenia zbywalności akcji stosuje się do
dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. Niezależnie od tego wskazanych postanowień nie stosuje się do zbycia
akcji Spółki przez jej akcjonariuszy i do emisji nowych akcji Spółki, gdy, odpowiednio, zbycie lub emisja akcji Spółki następują w trybie
oferty publicznej papierów wartościowych objętej obowiązkiem uprzedniego opublikowaniu prospektu zgodnie z Rozporządzeniem
Prospektowym. Ponadto postanowienia dotyczącego obowiązku przystąpienia do Umowy Akcjonariuszy nie stosuje się do emisji Akcji
Serii C.
Ponadto, każdy z Oferujących jest stroną Umowy Lock-up o ograniczeniu rozporządzania Akcjami Istniejącymi (w tym Akcjami
Sprzedawanymi) należącymi do każdego z Oferujących zawartej pomiędzy danym Oferującym, Spółką oraz Globalnym Koordynatorem
obowiązującymi (i) w stosunku do Akcji Sprzedawanych – do dnia sprzedaży Akcji Sprzedawanych w Ofercie; (ii) w stosunku do
pozostałych Akcji Istniejących – do dnia upływu czterech lat kalendarzowych od dnia pierwszego notowania Akcji Spółki na rynku
głównym GPW.
Prawa do Akcji oraz Akcje Nowej Emisji, które zostaną objęte w Ofercie przez Inwestorów w Transzy Pracowniczej, będą objęte
ograniczeniami w ich rozporządzaniu do upływu 12 miesięcy licząc od dnia pierwszego notowania Praw do Akcji na rynku regulowanym
GPW.
Na Datę Prospektu, zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką w zakresie wypłaty dywidendy, w odniesieniu do zysków wypracowanych za
rok obrotowy 2020 i kolejne lata obrotowe Zarząd przewiduje rekomendowanie wypłaty dywidendy na poziomie od 10% do 20% zysku
netto.
Na Datę Prospektu akcje nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani jakimkolwiek innym odpowiednim rynku. Spółka
zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym będącym
rynkiem oficjalnych notowań giełdowych) prowadzonym przez GPW. Na Datę Prospektu Spółka nie spełnia kryteriów dopuszczenia do
obrotu na rynku podstawowym. Spółka zakłada, że po zakończeniu Oferty spełni warunki dopuszczenia i wprowadzenia Akcji
Dopuszczanych (w tym Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Nowej Emisji) i Praw do Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW. Jeżeli
po zakończeniu Oferty Spółka nie będzie spełniała wymogów dopuszczenia i wprowadzenia akcji i Praw do Akcji, do obrotu na rynku
podstawowym GPW, Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie akcji i Praw do Akcji do obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez
GPW. Spółka nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect).
Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie są objęte zabezpieczeniem.
Ryzyko niedojścia Oferty do skutku oraz możliwego poniesienia straty przez Inwestorów w sytuacji niedojścia do skutku emisji
Akcji Nowej Emisji po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW
Oferta nie dojdzie do skutku gdy: (i) co najmniej jedna Akcja Nowej Emisji nie zostanie objęta i należycie opłacona; lub (ii) Zarząd nie
złoży w sądzie rejestrowym wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji w
terminie przewidzianym przez prawo, lub (iii) uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji. Ponadto Oferta nie dojdzie do skutku w przypadku odstąpienia Spółki od
przeprowadzenia Oferty.
Niedojście do skutku emisji Akcji Nowej Emisji na skutek niedokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
Akcji Nowej Emisji po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW może oznaczać poniesienie straty przez właścicieli Praw do Akcji
w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacili na rynku wtórnym za Prawa do Akcji, będzie wyższa od przysługującej im kwoty zwrotu. W takim
przypadku osoby mające Prawa do Akcji nie będą uprawnione do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów
poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Nowej Emisji. W przypadku, gdyby powyższa sytuacja była konsekwencją działania
lub zaniechania działania ze strony Spółki, właściciele Praw do Akcji będą mieli prawo do ubiegania się o odszkodowanie od Spółki na
zasadach ogólnych.
Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od przeprowadzenia Oferty
Możliwe jest samodzielne odstąpienie od Oferty przez Spółkę, przy uwzględnieniu rekomendacji Globalnego Koordynatora. W takim
przypadku Oferujący nie będą przeprowadzać Oferty i odstąpią od Oferty. Możliwe jest również łączne odstąpienie od Oferty przez
wszystkich Oferujących w zakresie Akcji Sprzedawanych, przy uwzględnieniu rekomendacji Globalnego Koordynatora, co jednak nie ma
wpływu na Ofertę Akcji Nowej Emisji, która może być kontynuowana przez Spółkę.
Do dnia rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów w Transzy Pracowniczej na Akcje Nowej
Emisji Zarząd, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, może zawiesić przeprowadzenie Oferty bez ustalania nowego harmonogramu
Oferty w chwili zawieszania Oferty i bez podawania przyczyn, a od tego dnia Zarząd, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, może
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zawiesić przeprowadzenie Oferty tylko z ważnych powodów, których przykładowa lista została przedstawiona w rozdziale wskazanym
powyżej, ustalając, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, nowy harmonogram Oferty w chwili zawieszania Oferty lub w
późniejszym terminie. Na Datę Prospektu nie można wykluczyć zawieszenia bądź odstąpienia od przeprowadzenia Oferty.
Sekcja 4 – Kluczowe informacje na temat oferty publicznej papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym
Na jakich warunkach i Uprawnieni Inwestorzy
zgodnie
z
jakim Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są Inwestorzy Indywidualni, Inwestorzy w Transzy Pracowniczej oraz Inwestorzy
harmonogramem
mogę Instytucjonalni.
inwestować w dane papiery Przewidywany harmonogram Oferty
wartościowe?
25 listopada 2020 r.
publikacja Prospektu
26 listopada 2020 r. – 3 grudnia
2020 r.

okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów w Transzy
Pracowniczej (w dniu 3 grudnia 2020 r. do godz. 23:59)

27 listopada 2020 r.

rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

4 grudnia 2020 r.

zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów
Indywidualnych, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych,
Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej, ostatecznej liczbie Akcji
Oferowanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczbie i kategorii Akcji
Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów

7 grudnia 2020 r. – 9 grudnia
2020 r.

okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

do 10 grudnia 2020 r.

ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na
zaproszenie Globalnego Koordynatora

do 11 grudnia 2020 r.

przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”)

około 2 tygodnie od Dnia
Przydziału

zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących i Praw do Akcji na GPW

około 6 tygodni
Przydziału

zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na GPW, co będzie równoznaczne
z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych

od

Dnia

Spółka i Oferujący, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, zastrzegają sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty,
w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana
przez Spółkę w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. W przypadku, gdy w ocenie Spółki i
Oferujących zmiana harmonogramu Oferty miałaby charakter informacji mogącej wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, informacja ta
zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie suplementu do Prospektu (po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF). Zmiana
terminu rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości stosownej informacji w tym zakresie
nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu przed pierwotnym terminem (według harmonogramu Oferty na dzień publikacji takiej informacji)
rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Nowe terminy dla innych zdarzeń przewidzianych w
harmonogramie zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu upływu danego terminu, z wyjątkiem skrócenia terminu
zakończenia budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, który zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej do
godz. 15:00 czasu warszawskiego w dniu upływu takiego skróconego terminu. Ustalenie nowego harmonogramu Oferty nie będzie
traktowane jako odwołanie Oferty, odstąpienie od przeprowadzenia Oferty ani jej zawieszenie.
Cena Maksymalna
Spółka, Oferujący i Globalny Koordynator ustalili Cenę Maksymalną na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych,
która wynosi 46,00 PLN.
Ze względu na to, że zgodnie z § 6 Uchwały Emisyjnej cena emisyjna Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej będzie wynosiła 90%
Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, Spółka, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, ustaliła
Cenę Maksymalną w Transzy Pracowniczej na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów w Transzy Pracowniczej, która wynosi 90%
Ceny Maksymalnej, przy czym w związku z koniecznością zaokrąglenia Ceny Maksymalnej w Transzy Pracowniczej do pełnych groszy w
górę wystąpiło nieznaczne odchylenie od tej wartości. Cena Maksymalna w Transzy Pracowniczej wynosi 41,40 PLN. Na potrzeby procesu
budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, Spółka i Oferujący, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, mogą
ustalić orientacyjny przedział cenowy, który nie będzie podany do publicznej wiadomości oraz który będzie mógł ulec zmianie.
Cena i liczba Akcji Oferowanych
W ramach Oferty Spółka i Oferujący oferują łącznie nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4.125.024 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,02
PLN każda, w tym Spółka oferuje nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.062.512 Akcji Serii B oraz Oferujący łącznie oferują nie więcej niż
2.062.512 Akcji Sprzedawanych.
Ostateczna Cena Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych będzie nie wyższa niż Cena Maksymalna. Ostateczna Cena Akcji
Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej będzie wynosiła 90% Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, przy
czym w związku z koniecznością zaokrąglenia Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej do pełnych groszy w górę
mogą wystąpić nieznaczne odchylenia od tej wartości. Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać
ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna.
Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym około 15% Akcji Oferowanych oraz Inwestorom w Transzy
Pracowniczej około 3% Akcji Oferowanych.
Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Akcji Nowej Emisji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom w Transzy Pracowniczej,
jak również Inwestorom Instytucjonalnym. Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Akcji Sprzedawanych wyłącznie Inwestorom
Instytucjonalnym.
Zapisy i wpłaty w Transzy Inwestorów Indywidualnych
Inwestor Indywidualny zainteresowany nabyciem Akcji Nowej Emisji musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie
inwestycyjnej, w której zamierza złożyć zapis na Akcje Nowej Emisji. Zapisy będą przyjmowane w formie pisemnej na formularzach zapisu
dostępnych w POK-ach Globalnego Koordynatora oraz w punktach przyjmujących zapisy Członków Konsorcjum Detalicznego lub faksem,
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telefonicznie, przy wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej albo w formie elektronicznej, jeżeli Globalny Koordynator
lub dany Członek Konsorcjum Detalicznego przewidują taki sposób składania zapisów.
Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis. Liczba Akcji Nowej Emisji, na które opiewa jeden zapis złożony przez
danego Inwestora Indywidualnego, nie może być większa niż 100 tys. Zapis opiewający na większą liczbę Akcji Nowej Emisji niż 100 tys.
będzie traktowany jak zapis na 100 tys. Akcji Nowej Emisji. Zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego nie może obejmować mniej
niż 100 Akcji Nowej Emisji. Zapisy złożone na mniej niż 100 Akcji Nowej Emisji będą uważane za nieważne. W przypadku złożenia przez
Inwestorów Indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Nowej Emisji obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Nowej Emisji niż liczba
Akcji Nowej Emisji oferowanych tej kategorii Inwestorów, przydział Akcji Nowej Emisji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji
każdego ze złożonych zapisów. Inwestorzy Indywidualni składają zapisy po Cenie Maksymalnej. Zapisy zawierające cenę inną niż Cena
Maksymalna będą nieważne.
Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Akcje Nowej Emisji zobowiązani są je opłacić najpóźniej w momencie składania zapisu w
kwocie w złotych stanowiącej iloczyn liczby Akcji Nowej Emisji, na jaką Inwestor składa zapis oraz Ceny Maksymalnej powiększonej o
ewentualną prowizję maklerską firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis.
Zapisy i wpłaty w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni do złożenia zapisów na Akcje Oferowane, będą
przyjmowane przez Globalnego Koordynatora na zasadach określonych w zaproszeniu do składania zapisów. Zapisy Inwestorów
Instytucjonalnych na Akcje Oferowane będą przyjmowane w formie pisemnej lub formie elektronicznej, na formularzu zapisu
udostępnionym przez Globalnego Koordynatora. Zapis na akcje w postaci elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego
w systemie teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Każdy z Inwestorów Instytucjonalnych może złożyć zapis lub zapisy łącznie na taką liczbę Akcji Oferowanych, która będzie wskazana w
skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego zaproszeniu do złożenia zapisu i w tym kontekście liczba Akcji Oferowanych
wskazana w skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego zaproszeniu do złożenia zapisu jest maksymalną liczbą Akcji
Oferowanych, na które może złożyć zapisy Inwestor Instytucjonalny (przy czym liczba ta może być inna dla każdego Inwestora
Instytucjonalnego). Zapisy opiewające łącznie na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w zaproszeniu, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, będą traktowane jako zapisy na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych, na które może złożyć zapis dany Inwestor
Instytucjonalny. Instytucje zarządzające aktywami na zlecenie mogą złożyć jeden zapis zbiorczy na rzecz poszczególnych klientów,
dołączając do zapisu listę inwestorów zawierającą dane wymagane jak w formularzu zapisu. W przypadku złożenia przez Inwestora
Instytucjonalnego zapisu na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż wynikająca z otrzymanego zaproszenia, Inwestorowi takiemu może
zostać przydzielona liczba Akcji Oferowanych wynikająca ze złożonego przez niego zapisu, mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż
wynikająca ze złożonego przez niego zapisu lub może nie zostać przydzielona żadna Akcja Oferowana.
Inwestorzy Instytucjonalni powinni opłacić składany zapis najpóźniej do końca ostatniego dnia przyjmowania zapisów od Inwestorów
Instytucjonalnych w złotych w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na którą Inwestor Instytucjonalny złożył
zapis lub zapisy, oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, w sposób zgodny z instrukcjami wskazanymi
w zaproszeniu do złożenia zapisów. W przypadku dokonania przez Inwestora Instytucjonalnego niepełnej wpłaty na Akcje Oferowane bądź
złożenia przez Inwestora Instytucjonalnego zapisu lub zapisów na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą niż określona w zaproszeniu, temu
Inwestorowi Instytucjonalnemu zostanie przydzielona taka liczba Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor Instytucjonalny dokonał wpłaty lub
też na podstawie uznaniowego wyboru Spółki takiemu Inwestorowi Instytucjonalnemu może zostać przydzielona mniejsza liczba Akcji
Oferowanych niż wynikająca z dokonanej wpłaty lub może nie zostać mu przydzielona żadna Akcja Oferowana. Wpłaty z tytułu zapisów
na Akcje Oferowane powinny być dokonywane przelewem w złotych, na rachunek wskazany w zaproszeniu do złożenia zapisu. Jako datę
wpłaty uznaje się datę uznania tego rachunku kwotą pieniężną.
Zapisy i wpłaty w Transzy Pracowniczej
W ramach Transzy Pracowniczej zapisy na Akcje Nowej Emisji mogą składać jedynie Inwestorzy w Transzy Pracowniczej, tj. inwestorzy,
którzy spełniają warunki udziału w tej transzy określone przez Spółkę, i którzy składając zapis zamierzają skorzystać z prawa udziału w
Transzy Pracowniczej. W przypadku zamiaru objęcia przez Inwestorów w Transzy Pracowniczej większej liczby Akcji Nowej Emisji niż
liczba akcji wynikająca z ich udziału w Transzy Pracowniczej, Inwestorzy w Transzy Pracowniczej mogą złożyć zapis na Akcje Nowej
Emisji w Transzy Inwestorów Indywidualnych, po Cenie Maksymalnej Akcji Nowej Emisji obowiązującej dla Inwestorów Indywidualnych
(tj. nieuwzględniającej dyskonta dla Inwestorów w Transzy Pracowniczej).
Minimalna liczba Akcji Nowej Emisji objęta zapisem w ramach Transzy Pracowniczej wynosi 1 (jedna) akcja. Maksymalna liczba Akcji
Nowej Emisji objęta zapisem przez Inwestora w Transzy Pracowniczej nie może być większa niż liczba Akcji Nowej Emisji określona przez
Spółkę w stosunku do danego Inwestora w Transzy Pracowniczej.
W ramach Transzy Pracowniczej Inwestorzy są uprawnieni do złożenia jednego zapisu. Zapis opiewający na liczbę Akcji Nowej Emisji
większą niż liczba określona przez Spółkę w stosunku do danego Inwestora w Transzy Pracowniczej będzie traktowany jak zapis na liczbę
Akcji Nowej Emisji określoną przez Spółkę w stosunku do danego Inwestora w Transzy Pracowniczej.
Zapisy w Transzy Pracowniczej będą przyjmowane w formie pisemnej na formularzach zapisu dostępnych w POK-ach Globalnego
Koordynatora lub z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji określonych w umowach pomiędzy Inwestorem w Transzy
Pracowniczej a Globalnym Koordynatorem oraz stosownych regulaminach Globalnego Koordynatora. Inwestor w Transzy Pracowniczej
zainteresowany nabyciem Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej musi posiadać rachunek papierów wartościowych prowadzony przez
Globalnego Koordynatora.
Inwestorzy składający zapisy na Akcje Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej zobowiązani są je opłacić najpóźniej w momencie składania
zapisu w kwocie w złotych stanowiącej iloczyn liczby Akcji Nowej Emisji, na jaką Inwestor w Transzy Pracowniczej składa zapis oraz
Ceny Maksymalnej w Transzy Pracowniczej. Płatność za Akcje Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej musi być dokonana zgodnie z
regulacjami obowiązującymi u Globalnego Koordynatora,
Notowanie Akcji
Na Datę Prospektu Akcje Istniejące nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani jakimkolwiek innym odpowiednim rynku.
Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj. wszystkich Akcji Istniejących, tj. 27.500.000
istniejących Akcji Serii A (w tym Akcji Sprzedawanych) i nie więcej niż 2.062.512 nowo emitowanych Akcji Serii B (razem Akcje
Dopuszczane) oraz nie więcej niż 2.062.512 praw do nowo emitowanych Akcji Serii B (Praw do Akcji) do obrotu na rynku regulowanym
(rynku podstawowym będącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych) prowadzonym przez GPW.
Zamiarem Spółki jest ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW w pierwszej kolejności Akcji Istniejących oraz Praw
do Akcji, a niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji wprowadzenie
ich do obrotu na GPW.
W przypadku, gdy po przeprowadzeniu Oferty rozproszenie akcjonariatu w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych i pozostałych Akcji
Istniejących nie będzie wystarczające do ich dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym GPW równocześnie z Prawami do Akcji,
Akcje Sprzedawane i pozostałe Akcje Istniejące zostaną wprowadzone do obrotu dopiero po rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji oraz rejestracji Akcji Nowej Emisji przez KDPW.
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Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych (w tym Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Nowej Emisji) i Praw do Akcji, do obrotu
na rynku regulowanym (w tym podstawowym) GPW wymaga zgody zarządu GPW i przyjęcia Akcji Dopuszczanych (w tym Akcji
Sprzedawanych oraz Akcji Nowej Emisji) i Praw do Akcji, do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW. Zgoda taka
może być udzielona, jeśli Spółka spełni wszystkie wymogi prawne określone w stosownych regulacjach GPW i KDPW oraz w
Rozporządzeniu o Rynku, w tym w szczególności wymogi w zakresie minimalnej liczby akcji w wolnym obrocie.
W przypadku objęcia i opłacenia Akcji Oferowanych w liczbie uniemożliwiającej spełnienie kryterium dopuszczenia do obrotu na rynku
regulowanym (podstawowym lub równoległym), jak również w przypadku zmiany zamiarów Spółki w zakresie dopuszczenia i
wprowadzenia Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym informacja na ten temat zostanie przekazana do
publicznej wiadomości przed przydziałem Akcji Oferowanych w formie suplementu do Prospektu w sposób, w jaki został opublikowany
Prospekt, a termin przydziału Akcji Oferowanych zostanie przesunięty, o ile będzie to mieć uzasadnienie, w celu umożliwienia Inwestorom
wycofania złożonych zapisów na Akcje Oferowane. Suplement zostanie opublikowany także w przypadku niespełniania warunków
dopuszczenia Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW i niepodjęcia przez Spółkę decyzji o zmianie
zamiarów w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu regulowanego.
Nie ma innych papierów wartościowych tej samej klasy co Akcje Oferowane, które będą subskrybowane lub plasowane jednocześnie z
Ofertą.
Rozwodnienie w wyniku Oferty
W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące struktury akcjonariatu Spółki po przeprowadzeniu Oferty, przy założeniu sprzedaży
przez Oferujących wszystkich Akcji Sprzedawanych (tj. 2.062.512 Akcji Serii A) oraz objęcia wszystkich oferowanych przez Spółkę Akcji
Nowej Emisji (tj. 2.062.512 Akcji Serii B).
Na Datę Prospektu
Po zakończeniu Oferty
Akcje /
Akcje /
odpowiadająca
odpowiadająca
im liczba
im liczba
głosów na
głosów na
Walnym
Walnym
Nazwa akcjonariusza
Zgromadzeniu
(%)
Zgromadzeniu
(%)
Oferujący
w tym strony Porozumienia
Uprawnionych Akcjonariuszy
Akcjonariusze, którzy obejmą Akcje
Nowej Emisji
Akcjonariusze, którzy nabędą Akcje
Sprzedawane
Razem

27.500.000

100

25.437.488

86,05

22.771.682

82,81

21.063.804

71,25

0

0

2.062.512

6,98

– (1)
– (1)
2.062.512
6,98
27.500.000
100
29.562.512
100
(1)
Na Datę Prospektu wszystkie Akcje Sprzedawane są w posiadaniu Oferujących.
Źródło: Spółka.
Koszty Oferty
Spółka nie będzie pobierać żadnych opłat od podmiotów składających zapisy na Akcje Oferowane. Kwota wpłacana przez Inwestora przy
składaniu zapisu może zostać jednak powiększona o ewentualną prowizję firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis, zgodnie z regulacjami
takiej firmy inwestycyjnej.
Na Datę Prospektu Spółka szacuje, że kwota wynagrodzenia Globalnego Koordynatora z tytułu świadczonych przez niego usług na potrzeby
Oferty, w tym za zarządzanie Ofertą i plasowanie Akcji Oferowanych, wyniesie nie więcej niż 3,75% wartości Oferty rozumianej jako
iloczyn ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz odpowiednio Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, w
przypadku Akcji Oferowanych objętych przez Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów
Indywidualnych, w przypadku Akcji Oferowanych objętych przez Inwestorów Indywidualnych w Transzy Pracowniczej, oraz Ostatecznej
Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, w przypadku Akcji Oferowanych nabytych przez Inwestorów
Instytucjonalnych. Wynagrodzenie prowizyjne zostanie zapłacone przez Spółkę i Oferujących w proporcji do wielkości wpływów brutto z
Oferty pochodzących z emisji Akcji Nowej Akcji oraz sprzedaży Akcji Sprzedawanych.
Dodatkowo, na Datę Prospektu Spółka szacuje pozostałe koszty Oferty ponoszone przez Spółkę na kwotę około 2,1 mln PLN (powiększoną
o podatek VAT z tytułu świadczenia usług danego rodzaju wchodzących w skład pozostałych kosztów Oferty, jeżeli będzie należny).
Kto jest oferującym lub osobą Emitentem Akcji Nowej Emisji jest PCF Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
wnioskującą o dopuszczenie Oferującymi Akcje Sprzedawane są: 1) Sebastian Wojciechowski, 2) Bartosz Kmita, 3) Krzysztof Dolaś, 4) Bartosz Biełuszko, 5) Jarosław
do obrotu?
Surowiec, 6) Michał Nowak, 7) Piotr Nowakowski, 8) Sebastian Kowalczyk, 9) Marcin Czartyński, 10) Bartłomiej Roch, 11) Krzysztof
Przybyło, 12) Michał Dzięcielski, 13) Piotr Arendarski, 14) Rafał Pawłowski, 15) Marcin Winkowski, 16) Krystian Stefański, 17) Jarosław
Palczyński, 18) Dariusz Korotkiewicz, 19) Jarosław Eliasz-Skąpski, 20) Adrian Kołodziejczyk, 21) Paweł Mikołajewski, 22) Szymon
Barchan, 23) Łukasz Sopata, 24) Krzysztof Cyngot, 25) Anna Kulczyńska.
Globalnym Koordynatorem jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.
Dlaczego dany prospekt jest Zarząd zamierza pozyskać wpływy netto z emisji Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty na poziomie około 85 – 95 mln PLN. Ostateczna
sporządzany?
wysokość wpływów netto z emisji Akcji Nowej Emisji będzie uzależniona od ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji przydzielonych w
ramach Oferty, Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla
Inwestorów Instytucjonalnych (jeśli Inwestorom Instytucjonalnym zostaną przydzielone Akcje Nowej Emisji) oraz Ostatecznej Ceny Akcji
Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej oraz łącznej wysokości kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę. Spółka nie otrzyma wpływów
ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Oferujących. Wpływy w tym zakresie będą przysługiwały Oferującym.
Zarząd zamierza przeznaczyć całość wpływów z emisji Akcji Nowej Emisji na następujące cele: (i) dalszy rozwój zespołów produkcyjnych
Grupy we wszystkich lokalizacjach; (ii) prace rozwojowe związane z rozwijaniem koncepcji nowych gier wideo oraz pozyskanie nowych
zespołów produkcyjnych lub uruchomienie nowych studiów produkcyjnych Grupy; oraz (iii) opracowanie koncepcji wykorzystania
potencjału IP będącego własnością Grupy.
Oferta nie podlega umowie o gwarantowaniu emisji z gwarancją przejęcia emisji.
Pomiędzy żadnymi podmiotami biorącymi udział w przygotowaniu Prospektu oraz w Ofercie nie występuje konflikt interesów.
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Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane i Prawa do Akcji, inwestorzy powinni
starannie przeanalizować i samodzielnie rozważyć wszystkie opisane poniżej czynniki ryzyka, a także pozostałe
informacje udostępnione w Prospekcie. Nawet częściowe ziszczenie się opisanych poniżej czynników ryzyka może
mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy Grupy. Ziszczenie się
jednego lub większej liczby opisanych czynników ryzyka może spowodować obniżenie ceny rynkowej Akcji
Dopuszczanych lub Praw do Akcji, narażając inwestorów na ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych
środków. Nie można wykluczyć, że z upływem czasu czynniki ryzyka opisane poniżej nie będą kompletne lub
wyczerpujące. W konsekwencji, opisane poniżej czynniki ryzyka mogą nie być jedynymi ryzykami, które dotyczyć
będą Grupy i które inwestorzy powinni uwzględniać podejmując decyzje inwestycyjne, samodzielnie lub w
konsultacji z doradcą prawnym, podatkowym, finansowym, inwestycyjnym lub innym.
W każdej z kategorii ryzyk wymienionych poniżej, poszczególne ryzyka zostały wymienione w kolejności
uzależnionej od stopnia istotności danego ryzyka pod względem możliwych negatywnych skutków jego
wystąpienia, poczynając od ryzyk najistotniejszych do mniej istotnych. W opisie każdego ryzyka została zawarta
ocena Emitenta dotycząca istotności danego ryzyka oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia na Datę
Prospektu. Każde z ryzyk zostało ocenione w zakresie jego istotności oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia
według trzystopniowej skali ocen: „wysokie”, „średnie” oraz „niskie”. W przypadku niemożności oceny
prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka, odpowiednia informacja została zamieszczona w opisie danego
czynnika ryzyka.
Za wyjątkiem czynnika ryzyka „—Ryzyko związane z opóźnieniem lub niedojściem do skutku premiery gry
Outriders lub innych gier produkowanych przez Grupę w stosunku do żadnego innego czynnika ryzyka opisanego
poniżej nie doszło w przeszłości do jego materializacji.
Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy
Ryzyko wysokiej koncentracji przychodów Grupy z tytułu współpracy z jednym z wydawców
Najważniejszym produktem, nad którym na Datę Prospektu pracuje Grupa, jest gra Outriders, której premiera jest
planowana na 2 lutego 2021 r. Ponieważ działalność Emitenta nie obejmuje działalności wydawniczej, Emitent
zawarł umowę produkcyjno-wydawniczą ze Square Enix jako wydawcą na produkcję tej gry (zob. „Opis
działalności—Działalność—Segmenty działalności—Segment produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące
segmentu produkcji gier na zlecenie—Umowa produkcyjno-wydawnicza na Outriders”). Model współpracy przy
produkcji gry z wydawcą polega na tym, że na podstawie umowy wydawca w okresie produkcji gry wypłaca na
rzecz Grupy wynagrodzenie z tytułu postępów w produkcji gry oraz, po premierze rynkowej gry i rozpoczęciu jej
sprzedaży, wynagrodzenie z tytułu sprzedaży gry w formie tantiem (royalties), których wysokość uzależniona jest
od zysku wydawcy ze sprzedaży gry. W roku 2019 oraz w trzech kwartałach roku 2020 wynagrodzenie
otrzymywane od Square Enix stanowiło ponad 85% przychodów Grupy. Ponadto, w pierwszym kwartale 2020 r.
Grupa rozpoczęła, również dla Square Enix jako wydawcy, prace związane z dalszym wsparciem deweloperskim
i rozszerzeniem zawartości gry Outriders, jak również prace nad nowym projektem z segmentu Triple-A– Project
Gemini. W rezultacie, na Datę Prospektu, wynagrodzenia otrzymywane od tego wydawcy z tytułu produkcji gier
oraz prac związanych z dalszym wsparciem deweloperskim i rozszerzeniem zawartości gry Outriders stanowiły
w dalszym ciągu zdecydowaną większość przychodów Emitenta. W ocenie Emitenta, również po premierze gry
Outriders, wynagrodzenia otrzymywane od Square Enix pozostaną głównym źródłem przychodów Emitenta co
najmniej do końca 2021 r., przy czym udział wynagrodzeń otrzymywanych od Square Enix w przychodach ogółem
Grupy będzie się w kolejnych latach, począwszy od 2020 r., stopniowo zmniejszał w związku z zawarciem w lipcu
2020 r. przez Grupę umowy produkcyjno-wydawniczej dotyczącej Project Dagger z nowym wydawcą, Take-Two
Interactive. Nie można jednak wykluczyć ryzyka, że do tego czasu wynagrodzenia, jakie Emitent przewiduje
otrzymywać od Square Enix, mogą ulec zmniejszeniu lub ich wypłata może zostać przesunięta w czasie, wskutek
takich wydarzeń jak w szczególności: (i) dokonanie dodatkowych uzgodnień w ramach tzw. content riderów
(umów wykonawczych) do umowy produkcyjno-wydawniczej na Project Gemini; (ii) opóźnienia po stronie Grupy
w produkcji Project Gemini lub w zakresie wsparcia deweloperskiego i prac nad rozszerzeniem zawartości gry
Outriders, (iii) odrzucenie przez Square Enix kluczowych etapów produkcji w wymienionych powyżej projektach
skutkujące koniecznością dokonania zmian lub poprawek przez Emitenta bez dodatkowego wynagrodzenia, (iv)
niezadowalające wyniki sprzedaży gry Outriders, czy też (v) wypowiedzenie umów oraz zakończenie współpracy
ze Square Enix w zakresie produkcji Project Gemini lub prac związanych z dalszym wsparciem deweloperskim i
rozszerzeniem zawartości gry Outriders.
W ocenie Grupy istotność opisanego czynnika ryzyka jest wysoka, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest
średnie. Ocena wysokiej istotności ryzyka wynika z bardzo dużego udziału wynagrodzeń otrzymywanych od
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Square Enix w przychodach ogółem Grupy na Datę Prospektu i w okresie co najmniej do końca roku 2021.
Ewentualne obniżenie poziomu przychodów uzyskiwanych od tego wydawcy we wskazanym okresie
przełożyłoby się bezpośrednio na obniżenie przychodów Grupy, co w przypadku istotnego zmniejszenia się
poziomu wynagrodzeń otrzymywanych od Square Enix miałoby negatywny wpływ na działalność Grupy oraz
wyniki finansowe osiągane przez Grupę. Z drugiej strony współpraca pomiędzy Emitentem a Square Enix ma, w
ocenie Emitenta, charakter długofalowy, czego wyrazem jest m.in. umożliwienie Square Enix obejmowania Akcji
Serii C na podstawie Uchwały o Emisji Warrantów oraz Umowy Dotyczącej Warrantów (zob. „Opis
działalności—Istotne umowy—Wstępne Porozumienie”). Zawarcie Umowy Dotyczącej Warrantów będzie
potwierdzeniem zainteresowania ze strony Square Enix w utrzymaniu i rozwijaniu współpracy z Grupą,
przynajmniej w okresie obowiązywania upoważnienia do emisji warrantów, tj. do 2025 r.
Ryzyko uzależnienia od członków zespołu produkcyjnego Grupy
Działalność Grupy w znaczącym stopniu opiera się na umiejętnościach oraz doświadczeniu osób stanowiących
zespół projektowy pracujący przy produkcji gier, a także kadry kierowniczej Grupy. Wysokie umiejętności oraz
doświadczenie członków zespołów Grupy przekładają się na jakość gier Grupy oraz możliwość dochowania
terminów ich produkcji określonych w umowach zawartych z wydawcami, od których z kolei uzależniona jest
płatność wynagrodzeń na rzecz spółek Grupy w czasie całego okresu produkcji gier. Z tego punktu widzenia
kluczowe znaczenie w procesie produkcji gier ma kadra kierownicza Grupy oraz osoby bezpośrednio kierujące
poszczególnymi projektami, w tym w szczególności Sebastian Wojciechowski, jako prezes i jedyny członek
zarządu wszystkich spółek Grupy oraz Dyrektor ds. Produkcji (Lead Producer), jak również osoby pełniące
funkcje Dyrektora Kreatywnego (Creative Director), Dyrektora Artystycznego (Art Director), Dyrektora
Technicznego (Technical Director) oraz Dyrektora Artystycznego ds. Technicznych (Technical Art Director), a
także osoby pełniące podobne funkcje w zespole produkcyjnym Grupy w Nowym Jorku. Istotną rolę w produkcji
każdej z gier odgrywają także osoby, podlegające poszczególnym Dyrektorom, odpowiedzialne za pracę
odpowiednich zespołów projektowych (tzw. Leads). Duża część z tych osób współpracuje z Grupą co najmniej od
kilkunastu lat i jest jednocześnie akcjonariuszami Emitenta.
Jednocześnie na rynku pracy istnieje wysoki popyt na specjalistów z zakresu produkcji gier wideo, przy
zauważalnym deficycie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z sektora IT. Pomimo oferowania przez
Emitenta warunków zatrudnienia, które w jego ocenie są konkurencyjne w stosunku do warunków rynkowych, nie
można wykluczyć ryzyka rezygnacji ze współpracy z Grupą przez niektórych współpracowników. W razie
odejścia z Grupy członków zespołu produkcyjnego, w tym zwłaszcza poszczególnych Dyrektorów lub Leadów,
zdolności produkcyjne Grupy w zakresie profesjonalnego projektowania i produkcji gier mogą ulec ograniczeniu,
co może negatywnie wpłynąć na jakość danej gry lub na termin jej wydania. Ze względu na trudności z
pozyskiwaniem nowych współpracowników o wysokich kwalifikacjach, zwłaszcza w krótkim okresie, sytuacja
taka mogłaby mieć niekorzystny wpływ na możliwość wykonywania przez Grupę jej zobowiązań związanych z
produkcją gier wobec wydawców.
W ocenie Grupy istotność opisanego czynnika ryzyka jest wysoka, natomiast prawdopodobieństwo jego
wystąpienia jest średnie. Grupa jest uzależniona w wysokim stopniu od swojego zespołu deweloperskiego, gdyż
od posiadania odpowiedniej kadry zależy jej zdolność do produkcji konkurencyjnych gier wysokiej jakości z
segmentu AAA. Utrata istotnej części zespołu produkcyjnego na różnych poziomach mogłaby wymagać
poniesienia dodatkowych kosztów przez Grupę na pozyskanie nowych członków zespołu produkcyjnego, a ich
pozyskanie, w sytuacji wysokiej konkurencji w zakresie nawiązania współpracy z utalentowanymi deweloperami,
mogłoby być czasochłonne i nie przynieść spodziewanych efektów. Ponadto, skutkiem utraty części zespołu
produkcyjnego mogłoby być ograniczenie możliwości produkcyjnych Grupy, w tym opóźnienia w produkcji gier.
Takie zdarzenia mogłyby mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki finansowe Grupy. Z drugiej strony,
wszyscy Dyrektorzy są oraz znaczna część tzw. Leads pracujących w Polsce jest już akcjonariuszami Emitenta.
Ponadto w ramach Oferty, Emitent planuje zaoferować część Akcji Serii B pracownikom lub współpracownikom
Emitenta lub Grupy w ramach Transzy Pracowniczej po Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji w Transzy
Pracowniczej, tj. Cenie Emisyjnej obniżonej w stosunku do Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów
Indywidualnych. Fakt, że osoby pełniące kierownicze role przy produkcji gier już są akcjonariuszami Emitenta
oraz, że znaczna część jego pracowników lub współpracowników może stać się akcjonariuszami Emitenta w
wyniku Oferty, powinien, w ocenie Emitenta, pozytywnie wpłynąć na więź tych osób z Emitentem.
Ryzyko związane z opóźnieniem lub niedojściem do skutku premiery gry Outriders lub innych gier produkowanych
przez Grupę
Na Datę Prospektu stan prac nad grą Outriders jest bardzo zaawansowany – Grupa znajduje się w końcowym
etapie procesu post-produkcji gry, a jej premiera jest planowana na 2 lutego 2021 r. (zob. „Opis działalności—
Działalność—Segmenty działalności—Segment produkcji gier na zlecenie—Proces produkcji gry”). Pomimo tego
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Emitent nie może w sposób definitywny wykluczyć, że gra nie zostanie wydana w zaplanowanym terminie. Na
Datę Prospektu proces finalnego naprawiania błędów (bug fixing) oraz sprawdzania prawidłowości dostosowania
gry do poszczególnych platform dystrybucji gry i sprawdzania poprawności gry pod względem funkcjonalnym i
lokalizacyjnym jest w toku a jego wynik może mieć wpływ na termin premiery gry. Ponadto, w przeszłości doszło
już do przesunięcia terminu premiery gry. W dniu 8 października 2020 r. wydawca Outriders – Square Enix,
poinformował o zmianie terminu premiery gry z pierwotnie planowanego terminu – końca 2020 r. na 2 lutego
2021 r. chcąc udostępnić graczom dodatkowe funkcjonalności, w tym możliwość gry kooperacyjnej w formule
cross-play od momentu premiery gry (zob. „Opis działalności—Działalność—Segmenty działalności—Segment
produkcji gier na zlecenie—Produkty studia People Can Fly na Datę Prospektu—Outriders—Gatunek”). W
efekcie Spółka nie rozpozna w bieżącym roku obrotowym tantiem z tytułu sprzedaży gry, a dopiero w roku 2021
i następnych, co w konsekwencji będzie mieć negatywny wpływ na wynik i sytuację finansową Emitenta za rok
2020. Powyższe pozostaje jednocześnie bez istotnego wpływu na działalność prowadzoną przez Emitenta
albowiem pozostałe projekty Grupy są na wczesnym etapie prac deweloperskich, a zakres prac jest w niektórych
przypadkach dopiero doprecyzowywany.
Ponieważ decyzja odnośnie ostatecznego momentu publikacji gry i formy jej publikacji (wersja elektroniczna lub
pudełkowa) na tym etapie zaawansowania prac nad grą stanowi wyłączną decyzję wydawcy, Emitent nie może
wykluczyć dalszego opóźnienia premiery gry Outriders. Emitent nie może również wykluczyć dalszego
przesunięcia premiery gry Outriders z powodu czynników zewnętrznych w stosunku do Grupy, takich jak, przede
wszystkim pogorszenie sytuacji na rynkach międzynarodowych w związku z pandemią spowodowaną przez
COVID-19, lub wpływ pandemii na proces produkcji gry, taki jak np. ograniczenie działalności związanej z
certyfikacją gier przez właścicieli platform (Xbox oraz PlayStation) we wskazanym okresie. Ewentualna kolejna
zmiana premiery gry Outriders spowoduje dalsze opóźnienie rozpoczęcia otrzymywania przez Grupę tantiem z
tytułu sprzedaży gry, jak również może negatywnie wpłynąć na wizerunek Grupy oraz zainteresowanie graczy
grą.
W ocenie Grupy istotność opisanego ryzyka jest wysoka, natomiast prawdopodobieństwo dalszego przesunięcia
premiery gry Outriders jest średnie. Ocena ta wynika z faktu, że mimo, iż na Datę Prospektu prace nad grą są na
końcowym etapie, a zespół produkcyjny pracuje bez istotnych zakłóceń, to nie można wykluczyć dalszej zmiany
terminu premiery gry Outriders głównie z powodu utrzymywania się lub dalszego rozwoju pandemii COVID-19
i jej wpływu na rynek, w tym branżę gier. Ponieważ są to czynniki niezależne od Grupy, Grupa bierze je pod
uwagę oceniając ryzyko związane z opóźnieniem premiery gry Outriders.
Podobne niekorzystne skutki dla Grupy mogą mieć miejsce w przyszłości, w przypadku opóźnień w produkcji
innych produktów Grupy (Project Gemini oraz Project Dagger) będących na Datę Prospektu na wczesnym etapie
produkcji lub w przypadku zmiany terminu ich premier. Proces produkcji gier z segmentu Triple-A jest procesem
wieloetapowym, złożonym i rozciągniętym w czasie. Ponieważ na Datę Prospektu Grupa prowadzi działalność
obejmującą wyłącznie produkcję gier i nie prowadzi działalności wydawniczej, finansowanie produkcji gry jest
zapewniane przez wydawcę na podstawie umowy produkcyjno-wydawniczej. Płatność wynagrodzenia przez
wydawcę na rzecz Grupy w okresie produkcji gry następuje częściami, po osiągnięciu kolejnych, kluczowych
etapów produkcji i zaakceptowaniu przez wydawcę prac wykonanych przez Grupę w ramach danego etapu.
Opóźnienia, w stosunku do uzgodnionego harmonogramu, w osiągnięciu poszczególnych etapów prac przez Grupę
mogą skutkować opóźnieniem w otrzymaniu wynagrodzenia od wydawcy w fazie produkcji gry. Natomiast, jeśli
w ogóle nie dojdzie do premiery gry i rozpoczęcia jej sprzedaży, Grupa nie będzie otrzymywała tantiem z tytułu
sprzedaży gry. Powyższe może negatywnie wpłynąć na perspektywy, działalność, przychody, wyniki oraz,
pośrednio poprzez zmniejszenie poziomu przychodów lub zwiększenie poziomu kosztów, również na sytuację
finansową Grupy (przede wszystkim zmniejszenie poziomu środków pieniężnych Grupy). Ponadto, w następstwie
istotnych opóźnień po stronie Grupy w produkcji gry, w określonych przypadkach wydawca ma prawo
wypowiedzenia umowy produkcyjno-wydawniczej wraz z prawem do przejęcia dalszej produkcji lub skorzystania
z innych uprawnień. Wykonanie przez wydawcę tego prawa na etapie produkcji gry mogłoby skutkować utratą
przez Emitenta źródła większości osiąganych przychodów.
Na Datę Prospektu, Grupa ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka związanego z opóźnieniem premiery
nowych gier Grupy jako średnie. Taka ocena wynika z faktu, iż w toku wieloletniego i bardzo złożonego procesu
produkcji gry, Grupa jest narażona na szereg różnego rodzaju czynników, zarówno zależnych od Grupy, jak i od
niej niezależnych, które mogą spowodować opóźnienie premiery gry, a których Grupa nie jest w stanie
wyeliminować lub się od nich uniezależnić. Jednocześnie Grupa posiada doświadczenie w produkcji tego rodzaju
gier, które pozwala Grupie na zorganizowanie pracy zespołu produkcyjnego Grupy w sposób, który powinien
pozwolić dochować terminów ich produkcji określonych w umowach zawartych z wydawcami.
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Ryzyko związane z rolą Sebastiana Wojciechowskiego w Grupie, wykonywaniem uprawnień osobistych
przyznanych na podstawie Statutu Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy oraz Porozumieniem Uprawnionych
Akcjonariuszy
Na Datę Prospektu Sebastian Wojciechowski jest jedynym członkiem Zarządu Emitenta oraz zarządów wszystkich
innych spółek z Grupy. Z tego powodu, z uwzględnieniem uprawnień przysługujących Radzie Nadzorczej oraz
Walnemu Zgromadzeniu, może on samodzielnie podejmować decyzje we wszystkich istotnych sprawach
związanych z zarządzaniem Grupą.
Sebastian Wojciechowski jest również większościowym akcjonariuszem Emitenta posiadającym na Datę
Prospektu 16.077.862 akcje uprawniające do wykonywania 58,46% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu. Również po przeprowadzeniu Oferty pozostanie on większościowym akcjonariuszem Spółki.
Zakładając, że w Ofercie zostaną sprzedane lub objęte wszystkie Akcje Oferowane, Sebastian Wojciechowski po
jej przeprowadzeniu będzie posiadał 50,31% akcji uprawniających do wykonywania 50,31% ogólnej liczby
głosów (zob. „Rozwodnienie—Rozwodnienie w wyniku Oferty”). W związku z tym, także po zakończeniu Oferty
Sebastian Wojciechowski będzie mógł w decydujący sposób wpływać na uchwały podejmowane przez Walne
Zgromadzenie, w takich istotnych sprawach, jak wypłata dywidendy, zmiana Statutu lub podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki.
Ponadto, na podstawie § 13 Statutu, Sebastianowi Wojciechowskiemu zostało przyznane uprawnienie osobiste do
powoływania oraz odwoływania Prezesa Zarządu. Uprawnienie to przysługuje Sebastianowi Wojciechowskiemu
tak długo, jak długo posiada on co najmniej 25% ogólnej liczby głosów w Spółce (zob. „Organy zarządzające i
nadzorcze—Zarząd—Skład, sposób funkcjonowania i kompetencje Zarządu—Skład Zarządu”).
Dodatkowo, wraz z innymi akcjonariuszami Emitenta, to jest Bartoszem Kmitą, Krzysztofem Dolasiem oraz
Bartoszem Biełuszko (posiadającymi na Datę Prospektu odpowiednio 10,14%, 7,09% oraz 7,09% akcji oraz
głosów w Spółce), Sebastian Wojciechowski tworzy Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy, o której mowa w § 17
Statutu. Na podstawie Statutu, od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, Grupie
Uprawnionych Akcjonariuszy, tak długo jak jej członkowie będą posiadać łącznie co najmniej 40% ogólnej liczby
głosów w Spółce, przysługiwać będzie uprawnienie osobiste do powoływania większości członków Rady
Nadzorczej (zob. „Organy zarządzające i nadzorcze—Rada Nadzorcza—Skład, sposób funkcjonowania i
kompetencje Rady Nadzorczej—Skład Rady Nadzorczej”). Na Datę Prospektu Grupa Uprawnionych
Akcjonariuszy posiada łącznie 82,78% ogólnej liczby głosów, a po przeprowadzeniu Oferty udział ten będzie
wynosić 71,26% (zakładając, że w Ofercie zostaną sprzedane lub objęte wszystkie Akcje Oferowane) (zob.
„Rozwodnienie—Rozwodnienie w wyniku Oferty”). W efekcie opisanych powyżej uprawnień, Sebastian
Wojciechowski (bezpośrednio lub w ramach Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy, w której jest akcjonariuszem
posiadającym największą liczbę głosów) ma i będzie mieć możliwość wpływu na skład Rady Nadzorczej Emitenta.
Ponadto, w Radzie Nadzorczej zasiada osoba powiązana rodzinnie z Sebastianem Wojciechowskim –
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, Mikołaj Wojciechowski jest bratem Sebastiana Wojciechowskiego.
Dodatkowo, w dniu 26 czerwca 2020 r. akcjonariusze tworzący Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy zawarli
Porozumienie Uprawnionych Akcjonariuszy, na mocy którego zobowiązali się m.in. do zgodnego głosowania na
Walnych Zgromadzeniach Emitenta (zob. „Znaczni akcjonariusze i Oferujący—Porozumienie Uprawnionych
Akcjonariuszy”). Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony, przy czym każda ze stron może je
wypowiedzieć w każdym czasie.
Sebastian Wojciechowski pełni także istotną rolę w procesie produkcji gier pełniąc funkcję Dyrektora ds.
Produkcji (Lead Producer), a ze względu na wieloletnią obecność Sebastiana Wojciechowskiego w Grupie oraz
jego bezpośrednie zaangażowanie w rozwój Grupy, także na rynkach zagranicznych, posiada on unikalną wiedzę
o działalności operacyjnej Grupy.
Mając na uwadze kontrolę korporacyjną sprawowaną przez Sebastiana Wojciechowskiego w Grupie, jak również
jego powiązania rodzinne w Radzie Nadzorczej istniejące na Datę Prospektu, nie można wykluczyć, że obecne lub
przyszłe interesy Sebastiana Wojciechowskiego, jako akcjonariusza większościowego Emitenta, będą rozbieżne
lub sprzeczne z interesami pozostałych akcjonariuszy. Wystąpienie takiej sytuacji, w tym, w szczególności,
wystąpienie sporu pomiędzy akcjonariuszami oraz ich skutki w zakresie decyzji korporacyjnych podejmowanych
przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą, mogą prowadzić do podejmowania działań niezgodnych z
interesami niektórych akcjonariuszy. Podobnie Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy, poprzez uprawnienie
osobiste do powoływana i odwoływania większości członków Rady Nadzorczej, które przysługiwać jej będzie od
dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, oraz zobowiązanie do m.in. zgodnego
głosowania na Walnych Zgromadzeniach Emitenta, może wykonywać swoje uprawnienia statutowe oraz prawo
głosu z akcji na Walnych Zgromadzeniach w sposób, który nie będzie zgodny z interesem pozostałych
akcjonariuszy.
11

CZYNNIKI RYZYKA

Ponadto, ze względu na rolę Sebastiana Wojciechowskiego w podejmowaniu decyzji zarządczych i w działalności
operacyjnej Grupy istnieje ryzyko, że w razie czasowej (zwłaszcza przedłużającej się) niemożności wykonywania
przez niego funkcji Prezesa Zarządu, spowodowanej na przykład chorobą lub wypadkami losowymi, działalność
operacyjna Grupy może ulec istotnemu zakłóceniu.
W ocenie Grupy istotność opisanego czynnika ryzyka w zakresie odnoszącym się do ewentualnego konfliktu
interesów pomiędzy Sebastianem Wojciechowskim (działającym samodzielnie, w ramach Grupy Uprawnionych
Akcjonariuszy lub na podstawie Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy) a pozostałymi akcjonariuszami jest
wysoka, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest niskie. Jak wskazano wyżej, na Datę Prospektu
Sebastian Wojciechowski (samodzielnie, w ramach Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy lub na podstawie
Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy) może wpływać w sposób decydujący na działalność Grupy zarówno
w aspekcie operacyjnym, jak i korporacyjnym. Również po przeprowadzeniu Oferty Sebastian Wojciechowski
zachowa decydujący wpływ na działalność Grupy. W przypadku powstania sporu pomiędzy Sebastianem
Wojciechowskim (ewentualnie pomiędzy Grupą Uprawnionych Akcjonariuszy) a pozostałymi akcjonariuszami,
akcjonariusze ci mogą mieć ograniczone możliwości wpływania na decyzje podejmowane przez Sebastiana
Wojciechowskiego, czy też na decyzje podejmowane w ramach Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy. Takie
ewentualne spory pomiędzy akcjonariuszami mogą mieć niekorzystny wpływ na wizerunek Grupy, zmniejszyć
zaufanie inwestorów do Grupy, a w konsekwencji wpłynąć na perspektywy, działalność, przychody, wyniki oraz,
pośrednio poprzez zmniejszenie poziomu przychodów lub zwiększenie poziomu kosztów, również na sytuację
finansową Grupy (przede wszystkim zmniejszenie poziomu środków pieniężnych Grupy). Podobny, niekorzystny
wpływ może mieć niezdolność (zwłaszcza długotrwała) do wykonywania przez Sebastiana Wojciechowskiego
funkcji Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Produkcji.
Ryzyko uzależnienia Grupy od wydawców gier
Ze względu na fakt, że Grupa nie prowadzi działalności wydawniczej, warunkiem rozpoczęcia produkcji każdej
nowej gry przez Grupę jest zawarcie umowy produkcyjno-wydawniczej z wydawcą. Znalezienie wydawcy
odpowiedniego dla Grupy i zawarcie umowy produkcyjno-wydawniczej trwa zwykle wiele miesięcy, a w
skrajnych przypadkach nawet ponad rok i może wymagać zaangażowania zewnętrznego podmiotu świadczącego
usługi pośrednictwa w pozyskaniu wydawcy i zawarciu umowy. Wpływ na ten proces ma ograniczony krąg
wydawców gier z segmentu AAA, tj. wydawców, którzy są w stanie zapewnić finansowanie wysokobudżetowych
gier produkowanych przez Grupę, cieszą się wysoką renomą na rynku oraz są w stanie zapewnić odpowiedni
marketing, dystrybucję i sprzedaż gry. Ponadto, zawarcie umowy z wydawcą uzależnione jest od dokonania przez
wydawcę pozytywnej oceny zaprezentowanej przez Grupę koncepcji gry, możliwości produkcyjnych Grupy oraz
roboczego budżetu i harmonogramu produkcji, a także od uzgodnienia wszystkich warunków współpracy. W
przeszłości Grupa była w stanie pozyskać odpowiednich wydawców i zawrzeć umowy zapewniające finansowanie
produkcji gier przez Grupę na oczekiwanym poziomie (zob. „Opis działalności—Działalność—Segmenty
działalności—Segment produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na zlecenie” oraz
„—Segment praw autorskich do wyprodukowanych gier (tantiemy)—Umowy dotyczące segmentu praw autorskich
do wyprodukowanych gier (tantiemy)”). Nie można jednak zapewnić, że Grupie uda się pozyskać wydawców
odpowiedniej klasy, którzy będą w stanie zapewnić finansowanie gier produkowanych przez Grupę w przyszłości
lub wydawców o renomie pożądanej przez Grupę. W razie niepozyskania takich wydawców, Grupa może nie być
w stanie produkować gier zgodnie z harmonogramem lub w liczbie zgodnej ze strategią Grupy, co w efekcie
miałoby negatywny wpływ na perspektywy, działalność, przychody, wyniki oraz, pośrednio poprzez zmniejszenie
poziomu przychodów lub zwiększenie poziomu kosztów, również na sytuację finansową Grupy (przede wszystkim
zmniejszenie poziomu środków pieniężnych Grupy).
Na uzależnienie producentów gier wideo takich jak Grupa od wydawców ma również wpływ struktura umów
produkcyjno-wydawniczych przyjętych w branży produkcji gier wideo. Umowy te mają charakter umów
ramowych, które dopiero wraz z postępem produkcji gier są uzupełniane o kolejne porozumienia pomiędzy
stronami przyjmujące formę tzw. content riderów (nazywanych również schedules) (tj. umów wykonawczych,
których nazwy różnią się w zależności od wydawcy) określających prawa i obowiązki stron w odniesieniu do
każdego kolejnego zakontraktowanego w ramach procesu produkcyjnego kluczowego etapu produkcji gry (tzw.
milestone’a) albo grupy milestone’ów. Content ridery określają, w szczególności, zakres prac do wykonania przez
producenta (Grupę), termin wykonania prac oraz wysokość i formę wynagrodzenia należnego producentowi od
wydawcy, które standardowo jest płatne dopiero po wykonaniu prac objętych danym content riderem, z
zastrzeżeniem ewentualnych odmiennych komercyjnych ustaleń stron umowy. Tym samym ani Spółka, ani
wydawca rozpoczynając wspólnie produkcję danej gry i zawierając umowę produkcyjno-wydawniczą, która jej
dotyczy, nie mają wiedzy na temat ostatecznego harmonogramu prac deweloperskich nad grą, podziału prac na
poszczególne milestone’y oraz zakresu prac wykonywanych w poszczególnych milestone’ach. Ponadto, w sytuacji
gdy umowa produkcyjno-wydawnicza nie zawiera postanowień określających całkowity budżet produkcyjny gry,
strony nie mają wiedzy na temat ostatecznej wysokości wynagrodzenia producenta (Grupy), a w konsekwencji
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niemożliwe jest określenie przychodów Grupy nawet w krótkiej perspektywie czasowej. Wynika to z faktu, że
pierwsza umowa wykonawcza jest zawierana zwykle wraz z zawarciem umowy produkcyjno-wydawniczej, a
następne umowy wykonawcze mogą zostać zawarte w przyszłości dopiero, kiedy strony uzgodnią zasady
współpracy nad kolejnymi etapami prac. Opóźnienia w uzgodnieniu przez strony zasad współpracy w odniesieniu
do kolejnego kluczowego etapu produkcji gry mogą skutkować opóźnieniem otrzymania przez Grupę
wynagrodzenia z tytułu produkcji danego etapu gry. Z kolei brak takiego uzgodnienia może skutkować brakiem
otrzymania przez Grupę wynagrodzenia z tytułu produkcji danego kluczowego etapu produkcji, a nawet
doprowadzić do wypowiedzenia umowy produkcyjno-wydawniczej przez wydawcę, co w efekcie miałoby
negatywny wpływ na perspektywy, działalność, przychody, wyniki, oraz pośrednio, poprzez zmniejszenie
poziomu przychodów lub zwiększenie poziomu kosztów, również na sytuację finansową Grupy (przede wszystkim
zmniejszenie poziomu środków pieniężnych Grupy). Na Datę Prospektu taka sytuacja, tj. brak postanowień
określających całkowity budżet produkcyjny gry w treści umowy produkcyjno-wydawniczej (lub umów
wykonawczych) na moment jej zawarcia, miała miejsce w odniesieniu do dwóch umów produkcyjnowydawniczych Grupy, tj. umów na produkcję gier Outriders oraz Project Gemini, przy czym ze względu na
stopień zaawansowania prac nad obiema produkcjami, powyższa sytuacja ma szczególne znaczenie w odniesieniu
do Project Gemini, którego produkcja znajduje się na początkowym etapie prac nad grą.
Ponadto, pomimo tego, że wszystkie parametry współpracy stron są określane na bieżąco wraz z zawieraniem
przez strony umowy kolejnych content riderów, a strony mogą dowolnie kształtować zakres i termin prac po
stronie Spółki oraz sposób i termin wypłaty wynagrodzenia przez wydawcę (jakkolwiek zaakceptowane przez
Spółkę w toku negocjacji), to w relacjach Spółka-wydawca istnieje ryzyko słabszej pozycji negocjacyjnej Spółki
przykładowo w sytuacji zajścia potrzeby dokonania dodatkowych uzgodnień w ramach tzw. content riderów czy
to związanych ze zmianą zakresu prac, czy terminu ich wykonania po stronie Spółki, czy też terminu i sposobu
wypłaty wynagrodzenia przez wydawcę. W szczególności jest to spowodowane ograniczonym kręgiem
potencjalnych wydawców Grupy oraz tym, że potencjalni wydawcy należą do globalnych koncernów wydających
gry szeregu deweloperów. Powyższa sytuacja jest do pewnego stopnia niezależna od tego, czy umowa
produkcyjno-wydawnicza zawiera, czy też nie zawiera postanowień określających całkowity budżet produkcyjny
gry, a tym samym dotyczy wszystkich umów produkcyjno-wydawniczych Spółki na wszystkie gry realizowane w
Dacie Prospektu przez Spółkę (tj. Outriders, Project Gemini oraz Project Dagger).
W przeszłości Grupa zawsze osiągała porozumienie w zakresie zawierania content riderów z wydawcami, co
dotyczy nie tylko content riderów na grę Outriders, ale również na nowe gry Grupy – Project Gemini oraz Project
Dagger, a sytuacja związana z koniecznością zmiany sposobu i terminu wynagrodzenia przez wydawcę, choć
zaakceptowana przez Spółkę, miała miejsce tylko raz (w tym zakresie zob. „Analiza operacyjna i
finansowa―Wybrane jednorazowe, rzadkie lub nadzwyczajne pozycje wpływające na sytuację finansową i wyniki
działalności Grupy”). Nie można jednak zapewnić, że tego rodzaju sytuacje nie będą mieć miejsca, szczególnie,
że dwa z trzech projektów realizowanych przez Grupę są na wczesnym etapie prac deweloperskich, a zatem ryzyko
wypowiedzenia przez wydawcę tych umów bez podawania przyczyn (termination for convenience) (zob. „Opis
działalności―Działalność―Segmenty działalności―Segment produkcji gier na zlecenie―Umowy dotyczące
segmentu produkcji gier na zlecenie”) jest istotnie wyższe niż w przypadku produkcji zaawansowanych, w
odniesieniu do których wydawca poczynił istotne nakłady finansowe na ich produkcję.
W ocenie Grupy istotność opisanego czynnika ryzyka jest wysoka, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia
niskie. Ocena ta wynika z faktu, że na Datę Prospektu spółki Grupy są stroną umów na produkcję gier z dwoma
wydawcami, co w pełni zaspokaja potrzeby Grupy. Gdyby jednak w przyszłości Grupa nie była w stanie zawrzeć
umów z wydawcami na wydanie kolejnych gier, a nie była jeszcze w stanie rozpocząć samodzielnej działalności
wydawniczej (zob. „Opis działalności—Strategia”), produkcja gier przez Grupę mogłaby ulec ograniczeniu lub
nawet wstrzymaniu. Historycznie Grupie udawało się dojść do porozumienia z wydawcami co do zakresów i
terminów prac nad poszczególnymi kluczowymi etapami produkcji gier oraz wysokości wynagrodzenia należnego
Emitentowi za ich wykonanie. Mając na uwadze rosnące doświadczenie Emitenta w tym zakresie, Emitent
zamierza czerpać z tych doświadczeń. Nie można jednak zapewnić, że Emitent w przyszłości będzie w stanie
równie skutecznie zapewnić terminowe zawieranie kolejnych content riderów na korzystnych dla siebie
warunkach. Zajście którejkolwiek z opisanych sytuacji miałoby negatywny wpływ na perspektywy, działalność,
przychody, wyniki oraz, pośrednio poprzez zmniejszenie poziomu przychodów lub zwiększenie poziomu kosztów,
również na sytuację finansową Grupy (przede wszystkim zmniejszenie poziomu środków pieniężnych Grupy).
Ryzyko nieosiągnięcia przez grę Outriders lub inne gry produkowane przez Grupę sukcesu rynkowego
Gra Outriders jest na Datę Prospektu głównym produktem Grupy. Grupa oczekuje, że po premierze gry, która jest
planowana na 2 lutego 2021 r., gra odniesie sukces komercyjny. Sukces komercyjny gry zależy jednak od wielu
czynników, z których część jest niezależna od Grupy. Takimi czynnikami są przede wszystkim zmieniające się
upodobania graczy, czy też zmiana zainteresowań konsumentów rynku usług elektronicznych, a także pojawienie
13

CZYNNIKI RYZYKA

się w tym samym czasie w sprzedaży konkurencyjnych gier z segmentu AAA, w szczególności Hitman 3 (premiera
w styczniu 2021 r.), Halo Infinite, Resident Evil: Village, Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine czy Cyberpunk
2077 w wersji na nowe generacje konsol (wszystkie tytuły z bliżej nieokreślonymi datami premier na koniec
2020 r. lub w 2021 r., które ze względu na możliwe przesunięcia terminów premier mogą zbiec się w czasie z
premierą Outriders). Ponadto na sukces gry mają również wpływ opinie konsumentów na temat gry oraz ogólnie
gier produkowanych przez Grupę, w tym przede wszystkim opinie publikowane w Internecie, szczególnie za
pośrednictwem wyspecjalizowanych portali recenzujących gry, mediów branżowych lub influencerów, tj. liderów
opinii w mediach społecznościowych. Czynniki te mogą mieć negatywny wpływ na zainteresowanie grą Grupy, a
negatywne opinie na temat Outriders mogą obniżyć zakładany sukces komercyjny gry. Również utrzymująca się
pandemia COVID-19, spowodowane przez nią ograniczenia lub zmiany w działaniach marketingowych
dotyczących gry, jak również jej niekorzystny wpływ na sytuację na rynkach międzynarodowych może mieć
wpływ na sukces rynkowy gry. W szczególności spowolnienie gospodarcze wywołane COVID-19 i rosnąca stopa
bezrobocia mogą spowodować ograniczenie wydatków konsumentów na nowe gry.
Brak sukcesu rynkowego gry Outriders (jak również innych gier i DLC produkowanych przez Grupę w Dacie
Prospektu oraz po tej dacie), a także negatywne opinie o grze mogą również wpłynąć na utratę zaufania klientów
do Grupy i jej produktów. Powyższe może też powodować trudności w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanych
członków zespołu deweloperskiego Grupy. Skutkiem braku sukcesu rynkowego gry Outriders (jak również innych
tytułów Grupy produkowanych przez Grupę w Dacie Prospektu oraz po tej dacie), a także negatywnych opinii o
grze może być także spadek zainteresowania graczy grą, co może spowodować obniżenie oczekiwanych
przychodów Grupy z tytułu sprzedaży tej gry lub innych gier, co z kolei może istotnie negatywnie wpłynąć na
perspektywy, działalność, przychody, wyniki oraz, pośrednio poprzez zmniejszenie poziomu przychodów lub
zwiększenie poziomu kosztów, również na sytuację finansową Grupy (przede wszystkim zmniejszenie poziomu
środków pieniężnych Grupy). W szczególności, w takiej sytuacji, wpływy z tytułu tantiem otrzymywanych przez
Grupę z tytułu sprzedaży gier mogą być mniejsze niż oczekiwane przez Grupę. Ponadto, brak sukcesu rynkowego
gry Outriders mógłby wpłynąć negatywnie na kontynuację współpracy ze Square Enix oraz renomę Grupy jako
producenta wysokobudżetowych gier typu Triple-A. Z kolei pogorszenie się renomy Grupy na skutek
niezadowalających wyników sprzedaży gry Outriders mogłoby mieć negatywny wpływ nie tylko na współpracę
ze Square Enix, ale również na współpracę Grupy z Take-Two Interactive, z którym Grupa zawarła umowę na
Project Dagger w lipcu 2020 r., a w skrajnym przypadku doprowadzić do zakończenia tej współpracy w stosunku
do obu wydawców. Powyższe z kolei miałoby negatywny wpływ na zdolność Grupy do pozyskania i nawiązania
współpracy z wydawcami w przyszłości.
W ocenie Grupy istotność opisanego czynnika ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia są średnie.
Ocena ta wynika przede wszystkim z faktu, że Emitent jest doświadczonym producentem gier z segmentu AAA.
Gry produkowane przez Grupę na Datę Prospektu mają wysokie budżety produkcyjne i cechuje je wysoka jakość,
co w ocenie Emitenta powinno przełożyć się na ich atrakcyjność. Gry te należą również do bardzo popularnych
gatunków gier wideo (shooter RPG oraz gry akcji RPG), zarówno z punktu widzenia graczy, jak i osób
obserwujących rozgrywkę w Internecie (zob. „Otoczenie rynkowe—Rynek gier typu shooter” oraz „—Gry akcji i
RPG”). Ponadto, w odniesieniu do gry Outriders tzw. Hands-on Preview tej gry (zaprezentowane na przełomie
stycznia i lutego 2020 r.), w przeważającej części zostało ocenione pozytywnie. Podobnie w przeszłości gry Grupy
spotykały się z dobrym przyjęciem recenzentów oraz graczy. Wystąpienie przypadków, które mogą mieć
negatywny wpływ na wizerunek Grupy, może jednak wymagać podjęcia przez Grupę dedykowanych działań
marketingowych lub wzmocnienia zespołu produkcyjnego Grupy, co pociągałoby za sobą dodatkowe koszty, i co
w konsekwencji mogłoby mieć negatywny wpływ na perspektywy, działalność, przychody, wyniki oraz, pośrednio
poprzez zmniejszenie poziomu przychodów lub zwiększenie poziomu kosztów, również na sytuację finansową
Grupy (przede wszystkim zmniejszenie poziomu środków pieniężnych Grupy).
Ryzyko braku możliwości wdrożenia przez Grupę swojej strategii rozwoju
Strategia Grupy, przedstawiona w rozdziale „Opis działalności—Strategia”, przewiduje realizację celów
strategicznych zdefiniowanych przez Zarząd w podziale na dwa horyzonty czasowe.
W horyzoncie krótkoterminowym celem strategicznym Grupy jest m.in. ukończenie prac produkcyjnych nad grą
Outriders zgodnie z przyjętym z wydawcą harmonogramem, promocja gry oraz udostępnienie jej do sprzedaży i
pobrania w serwisach internetowych zajmujących się dystrybucją cyfrową gier wideo, zaawansowanie prac
produkcyjnych nad projektami Project Gemini i Project Dagger oraz dalsze umacnianie międzynarodowego
charakteru zespołu produkcyjnego Grupy poprzez rozbudowę zespołu deweloperskiego PCF U.S. i start-up studia
PCF Canada z około 30 osób do 50 – 60 osób, jak również powiększenie zespołu deweloperskiego pracującego w
Polsce z ponad 150 osób do około 230 osób, w perspektywie 12 – 18 miesięcy od Daty Prospektu. Ponadto
horyzont krótkoterminowy strategii zakłada dalszy rozwój PCF Framework (rozwijanego przez Spółkę własnego,
unikalnego oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w procesie tworzenia gier) a także pozyskanie nowego
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lub nowych zespołów produkcyjnych lub uruchomienie nowych studiów produkcyjnych Grupy, lub też przejęcie
podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo i tym samym rozbudowanie zespołu deweloperskiego Grupy do
około 300 osób jedynie w obrębie już realizowanych projektów.
W horyzoncie długoterminowym (powyżej 24 miesięcy) celem Grupy jest m.in. wykorzystanie potencjału IP
będącego własnością Grupy lub nowo wytworzonego, pod warunkiem zbudowania odpowiedniego zespołu
produkcyjnego oraz opracowania koncepcji nowej gry. Ponadto, w horyzoncie długoterminowym celem Grupy
jest kontynuacja przyjętego modelu biznesowego Grupy zakładającego równoległą produkcję kilku gier z
segmentu Triple-A w modelu współpracy z wiodącymi globalnymi wydawcami i premiera dwóch tytułów Grupy
Project Dagger oraz Project Gemini do końca 2024 r., wzmocnienie globalnej marki People Can Fly, dalsza
specjalizacja w produkcji gier akcji w segmencie Triple-A oraz, po wzmocnieniu zespołu deweloperskiego Grupy,
zdobyciu dalszego doświadczenia, pozyskaniu kompetencji w zakresie działalności wydawniczej, rozwinięciu
dodatkowych funkcjonalności PCF Framework, a także zgromadzeniu odpowiednich środków, rozpoczęcie przez
Grupę produkcji tworzonych przez nią gier w modelu self-publishing, tj. również jako wydawca
wyprodukowanych przez Grupę gier wideo.
Z uwagi na zdarzenia niezależne od Grupy, szczególnie natury prawnej, ekonomicznej czy społecznej, Grupa może
mieć trudności ze zrealizowaniem celów swojej strategii, bądź w ogóle jej nie zrealizować. Nie można wykluczyć,
że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym, w tym pogorszenia się sytuacji rynkowej wskutek pandemii
COVID-19, Grupa będzie musiała dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię. Podobna sytuacja może
mieć miejsce, jeżeli koszty realizacji strategii przekroczą planowane nakłady, np. w związku z koniecznością
zatrudnienia dodatkowych członków zespołu deweloperskiego lub trudnościami w pozyskaniu odpowiednich
kandydatów, bądź zmianą zakresu planowanej działalności w związku z możliwymi zmianami ekonomicznymi
powodującymi znaczący wzrost kosztów działalności. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację
strategii przez Grupę i skutkować nieosiągnięciem lub osiągnięciem niższych korzyści, niż pierwotnie zakładane.
W ocenie Grupy istotność opisanego czynnika ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia są średnie.
Strategia Grupy zakłada bowiem kontynuację procesów, które są już prowadzone w ramach Grupy od kilku lat.
Gdyby jednak realizacja strategii okazała się niemożliwa w zakładanym horyzoncie czasowym, wówczas sytuacja
taka mogłaby mieć niekorzystny wpływ na wizerunek Grupy, zmniejszyć zaufanie inwestorów do Grupy, a w
konsekwencji wpłynąć na perspektywy, działalność, przychody, wyniki oraz, pośrednio poprzez zmniejszenie
poziomu przychodów lub zwiększenie poziomu kosztów, również na sytuację finansową Grupy (przede wszystkim
zmniejszenie poziomu środków pieniężnych Grupy).
Ryzyko związane z brakiem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umów produkcyjno-wydawniczych oraz
niewystarczającej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie tworzenia i rozwoju gier
Umowy produkcyjno-wydawnicze, których stroną jest Grupa nakładają na Grupę obowiązek zawarcia i
utrzymywania przez czas wykonywania usług objętych umową określonych ubezpieczeń w zakresie tworzenia i
rozwoju gier na komputery i konsole. W szczególności umowa produkcyjno-wydawnicza na grę Project Gemini
zawiera zobowiązanie Grupy do uzyskania, w określonym terminie od dnia zawarcia umowy produkcyjnowydawniczej, i utrzymywania przez okres wykonywania przez Grupę usług określonych w tej umowie,
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (commercial general liability insurance), ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej zawodowej rozszerzonego o ubezpieczenie roszczeń związanych z naruszeniem praw
własności intelektualnej (Errors & Omissions, E&O) oraz ubezpieczenia odpowiedzialności za produkt (product
liability insurance), każde z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę spowodowaną jednym
zdarzeniem w wysokości 5 mln USD, jak również przewiduje inne wymogi dotyczące ochrony ubezpieczeniowej.
Na Datę Prospektu Grupa jest stroną stosownej umowy ubezpieczenia roszczeń związanych z naruszeniem praw
własności intelektualnej (Errors & Omissions, E&O) z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości
1 mln USD na jedno i wszystkie zdarzenia oraz Square Enix jako dodatkowym ubezpieczonym i podejmuje
starania mające na celu nawiązanie współpracy z towarzystwem ubezpieczeń gotowym świadczyć usługi
ubezpieczeniowe we wskazanym w umowie produkcyjno-wydawniczej zakresie z limitem odpowiedzialności
ubezpieczyciela odpowiadającym określonemu w umowie, jednak do Daty Prospektu Spółce nie udało się uzyskać
takiego ubezpieczenia. Brak zawarcia przez Grupę do Daty Prospektu ubezpieczeń z limitami odpowiedzialności
wskazanymi powyżej wynika z ograniczenia dostępności na polskim rynku usług ubezpieczeniowych
ubezpieczenia dla producentów gier wideo z segmentu AAA z limitami odpowiedzialności za szkodę
spowodowaną jednym zdarzeniem w wysokości wymaganej przez wydawcę, na warunkach, które w ocenie
Emitenta są konkurencyjne oraz długotrwałym procesem uzyskiwania stosownych ofert.
W ocenie Grupy powyższa sytuacja choć niepożądana z punktu widzenia Grupy i zaciągniętych przez Grupę
zobowiązań nie powinna skutkować negatywnymi konsekwencjami dla Grupy ze strony wydawcy. Wynika to z
faktu, że umowa produkcyjno-wydawnicza na Project Gemini przewiduje, że jeśli producent jest w stanie w sposób
zasadny wykazać, że podejmował wysiłki w celu uzyskania ochrony ubezpieczeniowej, które jednak nie
15

CZYNNIKI RYZYKA

przyniosły rezultatu w postaci zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w umowie, wówczas
wydawca i producent podejmą kroki mające na celu omówienie w dobrej wierze zaistniałej sytuacji, a wydawca
może, według swojego wyłącznego uznania, zmniejszyć wymagania odnośnie warunków ubezpieczenia lub
zawrzeć umowę ubezpieczenia na rachunek producenta. Na Datę Prospektu Emitent podejmuje działania
zmierzające do realizacji wskazanej procedury oraz równolegle prowadzi rozmowy z zakładami ubezpieczeń co
do możliwości zawarcia umów ubezpieczenia na warunkach wskazanych w umowie produkcyjno-wydawniczej.
Podobne wątpliwości co do zakresu ubezpieczeń, choć w mniejszym zakresie, dotyczą również umów
produkcyjno-wydawniczych na pozostałe gry Grupy i w związku z tym na Datę Prospektu Emitent prowadzi
rozmowy z brokerem i zakładami ubezpieczeń również odnośnie warunków możliwej ochrony ubezpieczeniowej
odpowiadającej w pełni wymogom umów produkcyjno-wydawniczych, w tym w związku z upływem w dniu 22
listopada 2020 r. ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Errors & Omissions, którego stroną jest PCF U.S. (zob. „Opis
działalności—Ubezpieczenia”).
Ponadto, w ocenie Grupy powyższa sytuacja nie powinna mieć również negatywnego wpływu na działalność
prowadzoną przez Emitenta i Grupę w Dacie Prospektu ze względu na wczesny etap prac deweloperskich nad grą
Project Gemini i w konsekwencji niskie na tym etapie prawdopodobieństwo naruszeń, w tym naruszenia praw
własności intelektualnej przez zespół deweloperski Grupy. Niemniej utrzymujący się brak dostatecznego
ubezpieczenia dla gry Project Gemini może w razie wystąpienia zdarzenia, które w przeciwnym razie byłoby
objęte ubezpieczeniem z odpowiednio wysokim limitem odpowiedzialności, skutkować powstaniem szkody po
stronie Grupy lub obowiązkiem zapłaty odszkodowania przez Grupę na rzecz innych podmiotów, a Grupa może
być zmuszona do pokrycia wydatków związanych z naprawą szkód lub uregulowaniem roszczeń z własnych
środków, co w konsekwencji mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność, wynik (przede wszystkim
zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych), sytuację finansową (przede wszystkim zmniejszenie poziomu
środków pieniężnych Grupy) oraz perspektywy Grupy. Powyższe znajduje zastosowanie również do pozostałych
nowych projektów Grupy.
Niezależnie od powyższego, zakres ubezpieczenia Grupy w zakresie tworzenia i rozwoju gier na komputery i
konsole wynikający z umów ubezpieczenia zawartych na Datę Prospektu wynika z dostępności usług
ubezpieczeniowych przeznaczonych dla producentów gier wideo z segmentu AAA na polskim rynku, które w
ocenie Emitenta nie są wystarczająco rozwinięte w porównaniu z usługami ubezpieczeniowymi dostępnymi dla
producentów gier wideo na rozwiniętych rynkach zagranicznych (np. w USA), jak również nie są wystarczająco
konkurencyjne. Oznacza to, że pomimo tego, że Grupa jest stroną szeregu umów ubezpieczenia, w tym umów
ubezpieczenia wymaganych przez postanowienia umów produkcyjno-wydawniczych (z zastrzeżeniem m.in.
ubezpieczenia dla gry Project Gemini z niższymi niż wymagane limitami odpowiedzialności), istnieje ryzyko,
którego istotność Grupa ocenia jako średnie, że w razie wystąpienia zdarzeń objętych polisami, posiadane przez
Grupę ubezpieczenia nie będą wystarczające do pokrycia szkód poniesionych przez Grupę lub pokrycia roszczeń
kierowanych przeciwko Grupie. Podobnie, istnieje ryzyko, że ubezpieczyciel będzie przedłużał postępowanie w
związku z wypłatą odszkodowania lub, że w ogóle odmówi jego wypłaty. Nie można także wykluczyć, że
zaistnieją zdarzenia powodujące powstanie szkody po stronie Grupy lub obowiązek zapłaty odszkodowania przez
Grupę na rzecz innych podmiotów, które to zdarzenia nie będą objęte obowiązującymi polisami, szczególnie mając
na uwadze szereg wyłączeń spod zakresu ubezpieczenia przewidzianych w polisach. W takich przypadkach, Grupa
może być zmuszona do podwyższenia składek ubezpieczeniowych na skutek skorzystania z ochrony
ubezpieczeniowej, nawet niewystarczającej, pokrycia wydatków związanych z naprawą szkód lub uregulowaniem
roszczeń z własnych środków, zawarcia nowych umów ubezpieczenia lub objęcie umowami ryzyk, które
wcześniej nie były objęte ubezpieczeniem. Z tego powodu Emitent nie wyklucza zawarcia nowych umów
ubezpieczenia z wyższym limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela niż to wynika z aktualnie obowiązujących
polis, o ile takie ubezpieczenia będą dostępne dla Grupy.
Ryzyko związane z Radą Nadzorczą
Przepis art. 387 § 2 KSH formułuje zakaz łączenia stanowisk w spółce akcyjnej polegający na tym, że członek
rady nadzorczej nie może być jednocześnie osobą podlegającą bezpośrednio członkowi zarządu. Analogiczny
zakaz ma zastosowanie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 214 § 2 KSH. W przypadku
Emitenta dwaj członkowie Rady Nadzorczej Krzysztof Dolaś oraz Bartosz Biełuszko pełnią funkcje w ramach
produkcji gier odpowiednio Dyrektora Artystycznego ds. Technicznych (Technical Art Director) oraz Dyrektora
Artystycznego (Art Director) („Dyrektorzy”) na podstawie umów o świadczenie usług oraz przeniesienia praw
własności intelektualnej zawartych z Emitentem w ramach prowadzonej przez Dyrektorów działalności
gospodarczej. Dyrektorzy pełnili takie same funkcje w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą
poprzednikiem prawnym Emitenta jako członkowie rady nadzorczej tej spółki. Ze względu na fakt, że w Spółce
jedynym członkiem Zarządu jest Sebastian Wojciechowski, który jednocześnie z racji pełnionej funkcji nadzoruje
wszystkie procesy produkcji gier, może istnieć wątpliwość, czy w Spółce doszło do naruszenia zakazu łączenia
stanowisk, o którym mowa powyżej. W ocenie Spółki, przedmiotowy zakaz łączenia stanowisk może dotyczyć
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wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę, a nie zleceniobiorców, gdyż dotyczy on osób „bezpośrednio
podległych” członkowi zarządu, co oznacza istnienie hierarchicznej podległości i podporządkowania
charakterystycznego dla stosunku pracy. W związku z powyższym, ze względu na charakter umów łączących
Dyrektorów ze Spółką (umowy zlecenia), a dodatkowo ich faktyczną rolę w procesie produkcji gier oraz brak
powiązań w tym procesie pomiędzy Sebastianem Wojciechowskim, jako Prezesem Zarządu, a Dyrektorami o
charakterze bezpośredniej podległości, w ocenie Spółki na Datę Prospektu ani w przeszłości nie doszło do
naruszenia zakazu łączenia stanowisk. Nie można jednak wykluczyć, że wskutek przyjęcia odmiennej interpretacji
przepisów KSH może dojść w przyszłości do zakwestionowania uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą i
stwierdzenia ich nieważności wskutek niezapewnienia odpowiedniego składu Rady Nadzorczej w chwili podjęcia
tych uchwał. W ocenie Emitenta ewentualne kwestionowanie uchwał Rady Nadzorczej podjętych przed Datą
Prospektu nie powinno pociągać za sobą istotnie negatywnych skutków dla Spółki, mając na uwadze ograniczony
zakres spraw będących przedmiotem tych uchwał. Ponadto, zgodnie z informacją zamieszczoną w punkcie
„Organy zarządzające i nadzorcze—Rada Nadzorcza—Skład, sposób funkcjonowania i kompetencje Rady
Nadzorczej—Skład Rady Nadzorczej” Prospektu, Dyrektorzy zobowiązali się złożyć rezygnację z członkostwa w
Radzie Nadzorczej, a czterej najwięksi akcjonariusze Spółki tworzący Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy (w
rozumieniu § 17 ust. 3 Statutu) zobowiązali się doprowadzić do wyboru dwóch nowych członków Rady
Nadzorczej w miejsce Dyrektorów, po zakończeniu Oferty i Dopuszczeniu, w terminie 60 dni od dnia
Dopuszczenia. W przypadku podejmowania przez Radę Nadzorczą dalszych uchwał przed dokonaniem zmian w
jej składzie, o których mowa powyżej, przedmiotowe ryzyko będzie mieć zastosowanie także do takich uchwał.
Spółka ocenia istotność przedmiotowego ryzyka jako średnie, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko walutowe
Na Datę Prospektu oraz zgodnie z przewidywaniami Grupy, do końca roku 2021 większość kosztów ponoszonych
przez Grupę jest i będzie w złotówkach, podczas gdy wszystkie przychody są realizowane w walutach obcych,
głównie w EUR i USD. W szczególności w najbliższej przyszłości Grupa będzie narażona na ryzyko walutowe
związane z realizacją umowy produkcyjno-wydawniczej dotyczącej wyprodukowania przez Grupę gry Project
Dagger, bowiem całość przychodów z tytułu umowy będzie generowana w USD, natomiast powiązane koszty
będą ponoszone przez Grupę zarówno w USD, jak i PLN. Z tego powodu Grupa jest narażona na ryzyko kursowe
związane ze zmianą kursów walut, a szczególne znaczenie dla Grupy ma kształtowanie się kursów USD/PLN.
Wahania kursów walut mogą zmniejszać wartość należności Grupy lub zwiększać wartość jej zobowiązań,
powodując powstanie różnic kursowych obciążających wynik finansowy Grupy. Na Datę Prospektu Emitent
monitoruje kształtowanie się kursów walut, ale nie stosuje instrumentów finansowych w celu zabezpieczenia
ryzyka kursowego. W konsekwencji opisane ryzyko może mieć negatywny wpływ na działalność, przychody,
wyniki oraz, pośrednio poprzez zmniejszenie poziomu przychodów lub zwiększenie poziomu kosztów, również
na sytuację finansową Grupy (przede wszystkim zmniejszenie poziomu środków pieniężnych Grupy).
W ocenie Grupy istotność opisanego czynnika ryzyka jest niska, ale prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest
wysokie. W razie wystąpienia ryzyka istotnych wahań kursowych niekorzystnych dla Grupy, Zarząd rozważy
zastosowanie instrumentów finansowych w celu ograniczenia niekorzystnych skutków finansowych wahań
kursowych.
Czynniki ryzyka związane z prawami własności intelektualnej
Ryzyko braku efektywnej ochrony praw własności intelektualnej przysługujących Grupie lub wytworzonych przez
Grupę
Na podstawie umów produkcyjno-wydawniczych zawartych przez Grupę z wydawcami, Grupa ponosi
odpowiedzialność względem wydawców za efektywną ochronę IP dotyczącego tytułów wyprodukowanych przez
Grupę. Brak efektywnej ochrony praw własności intelektualnej przysługujących Grupie lub wytworzonych przez
Grupę, w tym w następstwie ataku hakerskiego na Grupę mającego na celu wykradzenie IP Grupy przed wydaniem
gry, może skutkować nałożeniem na Grupę sankcji określonych w umowach produkcyjno-wydawniczych lub
odpowiedzialnością kontraktową za naruszenie warunków umów. W skrajnych przypadkach wydawca może
zdecydować się na rozwiązanie umowy, czego skutkiem może być utrata przez Grupę przewidywanych
przychodów oraz pogorszenie się renomy Grupy.
Dodatkowo, na podstawie umów produkcyjno-wydawniczych zawartych przez Grupę, wydawcom przysługują
określone w tych umowach prawa własności intelektualnej do produktów wyprodukowanych przez Grupę. W tym
zakresie Emitent przeniósł na Square Enix autorskie prawa majątkowe, zarówno istniejące, jak i przyszłe do gry
Outriders, a także do DLC do tej gry, jej kontynuacji oraz dodatkowych produktów powstałych w związku z grą.
Emitent zrzekł się również na rzecz Square Enix autorskich praw osobistych. Analogiczne postanowienia znajdują
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zastosowanie do wyników prac związanych z dalszym wsparciem deweloperskim i rozszerzeniem zawartości gry
Outriders oraz projektu Project Gemini. Z kolei w odniesieniu do Project Dagger PCF U.S. zachował, jako
wyłączny właściciel, prawa własności intelektualnej do tej gry i pozostałych produktów związanych z grą (z
zastrzeżeniem prawa wydawcy do wykupienia IP), udzielając Take-Two Interactive wyłącznej licencji na
korzystanie z tych praw. Ze względu na powyższe, umowy produkcyjno-wydawnicze przyznają wydawcom
prawa, w tym wyłączne, żądania ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej związanych z
oprogramowaniem tworzonym przez Grupę, co w efekcie skutkuje lub może skutkować ograniczeniem zakresu
kontroli Grupy nad dochodzeniem praw własności intelektualnej związanych z tworzonymi przez nią grami. Może
to zwiększać koszty i komplikować dochodzenie przez Grupę przysługujących jej praw.
Ze względu na powyższe, w ocenie Emitenta istotność opisanego czynnika ryzyka jest średnia albowiem jego
materializacja miałaby w konsekwencji istotnie negatywny wpływ na perspektywy, działalność, przychody,
wyniki oraz, pośrednio poprzez zmniejszenie poziomu przychodów lub zwiększenie poziomu kosztów, również
na sytuację finansową Grupy (przede wszystkim zmniejszenie poziomu środków pieniężnych Grupy).
Jednocześnie w ocenie Emitenta prawdopodobieństwo wystąpienia opisanego ryzyka jest niskie.
Ryzyko związane z naruszeniem przez Grupę praw własności intelektualnej wytworzonych przez osoby trzecie
Naruszenie przez Grupę praw autorskich może nastąpić w szczególności wskutek wykorzystania w grach
produkowanych przez Grupę praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim w żaden sposób
niezwiązanych z Grupą, w tym wytworzonego przez te osoby oprogramowania lub jego części. Takie naruszenie
może nastąpić wskutek celowych działań podejmowanych przez pracowników, współpracowników lub
zewnętrznych podwykonawców Grupy, jak też wskutek działań niezamierzonych. W rezultacie Grupa może być
narażona na zarzuty dotyczące naruszeń praw autorskich w związku z produkcją gier przez Grupę, a w ich
następstwie postępowania sądowe wszczynane przez osoby trzecie. Prowadzenie obrony praw Grupy w tego
rodzaju postępowaniach może pociągać za sobą wysokie koszty, wiązać się z opóźnianiem produkcji lub
uniemożliwieniem sprzedaży gier produkowanych przez Grupę, a także negatywnie wpływać na jej renomę.
Potencjalne niekorzystne konsekwencje ewentualnego udowodnienia przez osobę trzecią naruszenia jej praw w
wyniku produkcji gier przez Grupę, mogą obejmować, m.in., obowiązek zapłaty odszkodowania, obowiązek
zaprzestania i powstrzymania się od wykorzystywania określonych treści przez Grupę, wstrzymanie sprzedaży
gier produkowanych przez Grupę czy konieczność zawarcia odpowiedniej umowy licencyjnej.
Naruszenia wskazane powyżej, mogą również skutkować podniesieniem w stosunku do Grupy przez wydawców
zarzutu naruszenia zobowiązań Grupy w zakresie IP wynikających z umów produkcyjno-wydawniczych. Jeśli
spółki Grupy nie będą w stanie naprawić takiego naruszenia, mogą podlegać sankcjom określonym w umowach
produkcyjno-wydawniczych lub ponieść odpowiedzialność kontraktową za naruszenie warunków umów. W
pewnych przypadkach wydawca może zdecydować się na rozwiązanie umowy z uzasadnionych przyczyn.
Skutkiem rozwiązania umowy produkcyjno-wydawniczej może być utrata przewidywanych przychodów oraz
pogorszenie się renomy Grupy, co może mieć istotnie negatywny wpływ na perspektywy, działalność, przychody,
wyniki oraz, pośrednio poprzez zmniejszenie poziomu przychodów lub zwiększenie poziomu kosztów, również
na sytuację finansową Grupy (przede wszystkim zmniejszenie poziomu środków pieniężnych Grupy). Ze względu
na powyższe w ocenie Emitenta istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia opisanego czynnika ryzyka są
średnie.
Ryzyko wykorzystania przez Grupę oprogramowania typu open source przy produkcji gier
Umowy produkcyjno-wydawnicze, których stroną jest Emitent nie pozwalają Emitentowi na korzystanie w swoich
produktach z oprogramowania typu open source, w tym z platform programistycznych i pakietów narzędzi
udostępnianych przez dostawców platformy i podmioty trzecie. Grupa dąży do zapewnienia niekorzystania z
oprogramowania typu open source przez swoich pracowników, współpracowników oraz podwykonawców
zewnętrznych, jednak nie ma pewności, czy będzie w stanie uniknąć naruszeń w tym zakresie. Skutkiem
korzystania z oprogramowania typu open source może być utrata ochrony przez Grupę wyłącznych praw Grupy
do tworzonego przez nią oprogramowania, a w konsekwencji naruszenie umów z wydawcami skutkujące
rozwiązaniem umowy produkcyjno-wydawniczej, utratą przewidywanych przychodów oraz pogorszeniem się
renomy Grupy, co może mieć istotnie negatywny wpływ na perspektywy, działalność, przychody, wyniki oraz,
pośrednio poprzez zmniejszenie poziomu przychodów lub zwiększenie poziomu kosztów, również na sytuację
finansową Grupy (przede wszystkim zmniejszenie poziomu środków pieniężnych Grupy). Ze względu na
powyższe w ocenie Emitenta istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia opisanego czynnika ryzyka są
średnie.
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Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym działa Grupa
Ryzyko niekorzystnych zmian związanych z pandemią COVID-19
Od stycznia 2020 r. globalny rynek jest narażony na poważne zakłócenia spowodowane pandemią wywołaną przez
COVID-19. W wyniku pandemii poszczególne państwa, w tym Polska oraz inne państwa, w których Grupa
prowadzi działalność, to jest USA, Kanada oraz Wielka Brytania, podjęły szeroko zakrojone działania mające na
celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, które począwszy od połowy kwietnia 2020 r. były stopniowo
łagodzone, a od jesieni 2020 r. są ponownie przywracane w szeregu państw w związku z tzw. drugą falą pandemii.
W pierwszym okresie pandemii rządy poszczególnych państw, oraz m.in. Unia Europejska zainicjowały
różnorodne programy mające na celu powstrzymanie niekorzystnego wpływu pandemii na rozwój gospodarczy.
Jednak pomimo takich działań, skutkiem pandemii COVID-19 jest załamanie gospodarcze na rynkach krajowych
(w tym w Polsce) i międzynarodowych na skalę niespotykaną od wielu dziesięcioleci, którego skutkiem jest m.in.
spadek siły nabywczej ludności, spadek popytu na dobra konsumpcyjne, zmiana upodobań konsumenckich
(obejmująca także szeroko rozumiany rynek rozrywki) oraz ogólne pogorszenie się nastrojów obywateli związane
z pogorszeniem się ich sytuacji ekonomicznej i niepewnością co do dalszego rozwoju wydarzeń.
Rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 ma istotne skutki dla rynku gier wideo i branży produkcji gier wideo,
w której działa Grupa. Odwołano szereg wydarzeń marketingowych o istotnym znaczeniu branżowym, w tym
największą konferencję dla deweloperów gier wideo – Game Developers Conference (GDC) w San Francisco, czy
największe targi branżowe E3 w Los Angeles, które były zaplanowane, odpowiednio, na marzec i początek
czerwca 2020 r. Szereg wydarzeń branżowych takich jak np. targi Gamescom 2020 czy prezentacje konsol nowej
generacji odbyły się wyłącznie wirtualnie. Firmy działające w branży zmuszone zostały czasowo lub w dłuższej
perspektywie do przejścia na system pracy zdalnej. Nastąpiły też opóźnienia w premierach niektórych gier, chociaż
w ograniczonej skali. Pandemia, tak jak w przypadku innych branż, może w dalszym ciągu spowodować
ograniczenie możliwości produkcyjnych deweloperów gier, jeśli członkowie zespołów produkcyjnych zachorują
na COVID-19 lub zostaną poddani przymusowej kwarantannie. Z drugiej strony, branża gier wideo okazała się
(przynajmniej do Daty Prospektu), odporna na załamanie gospodarcze spowodowane COVID-19 w porównaniu z
szeregiem innych branż (zob. „Otoczenie rynkowe—Wpływ COVID-19 na rynek gier wideo”).
Na Datę Prospektu nie można jednak jednoznacznie przewidzieć dalszego rozwoju pandemii COVID-19 oraz jej
wpływu na branżę gier wideo. Istnieje w związku z tym ryzyko, że pogłębiające się załamanie gospodarcze, wzrost
bezrobocia i inflacji będące efektami pandemii będą miały negatywny wpływ na międzynarodową branżę gier
wideo. Może się to wiązać z ograniczeniem przez konsumentów wydatków na nowe gry lub sprzęt
wykorzystywany do grania, w tym na zakup konsol nowej generacji. W przypadku dalszego zaostrzania się
sytuacji pandemicznej na świecie jej negatywnym skutkiem mogą być także niższa jakość gier, szczególnie w
sytuacji zmniejszenia dostępności testerów gier wideo dostępnych do testowania gier i wykrywania błędów, i tym
samym większe prawdopodobieństwo skierowania do sprzedaży gier zawierających błędy lub niedociągnięcia
techniczne wpływające na obniżenie jakości doświadczenia z gry i niższe oceny recenzentów lub użytkowników
gier (tzw. metacritic score), przekładające się z kolei na obniżenie sprzedaży gier, a w konsekwencji wysokość
tantiem należnych producentom po wydaniu gry. Negatywnym skutkiem utrzymującej się pandemii lub jej
zaostrzania mogą być również opóźnienia w produkcji gier wynikające z trudności w utrzymaniu
dotychczasowego tempa produkcji wskutek przejścia na pracę zdalną lub zmniejszenia liczebności lub wydajności
zespołów produkcyjnych wskutek choroby, kwarantanny lub pracy zdalnej. Ponadto, utrzymywanie się lub
zaostrzanie sytuacji pandemicznej na świecie może mieć negatywny wpływ na sprzedaż gier w formie pudełkowej,
ze względu na możliwe trudności w produkcji tego rodzaju wersji gier oraz ograniczenia w transporcie towarów,
co było obserwowane w pierwszej fazie pandemii. Nie ma przy tym pewności, że ewentualny spadek sprzedaży
gier w wersji pudełkowej byłby lub będzie skompensowany zwiększoną sprzedażą gier w formie elektronicznej.
W ocenie Grupy istotność opisanego czynnika ryzyka jest średnia, natomiast prawdopodobieństwo jego
wystąpienia jest wysokie. Rynek gier wideo jest rynkiem, który dotąd był postrzegany jako rynek wykazujący
większą odporność na potencjalne kryzysy, w porównaniu z innymi branżami. Analiza sytuacji ostatniego kryzysu
gospodarczego z przełomu roku 2008/2009 wskazuje, że historycznie brak było korelacji pomiędzy dynamiką
wydatków na gry, a tempem wzrostu PKB (podczas spowolnienia gospodarczego wydatki na gry rosły), co w
ocenie analityków podkreśla fundamentalną atrakcyjność sektora na tle pozostałych branż (źródło: Trigon Dom
Maklerski – equity research „Ten Square Games” 6 kwietnia 2020 r., Bloomberg). Jednocześnie Emitent na
bieżąco dostosowywał swoją działalność do zmieniającej się sytuacji przechodząc na pracę zdalną w początkowym
etapie pandemii. Nie można jednak mieć pewności, że ryzyka opisane powyżej nawet jeśli nie zmaterializowały
się w pierwszej fazie pandemii, nie zmaterializują się w ramach drugiej fali pandemii lub w okresie późniejszym.
Wystąpienie opisanych powyżej okoliczności może mieć istotnie negatywny wpływ na perspektywy, działalność,
przychody, wyniki oraz, pośrednio poprzez zmniejszenie poziomu przychodów lub zwiększenie poziomu kosztów,
również na sytuację finansową Grupy (przede wszystkim zmniejszenie poziomu środków pieniężnych Grupy).
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Ryzyko dotyczące wprowadzenia dodatkowych ograniczeń dotyczących gier
Gry produkowane przez Grupę, zgodnie z tendencjami panującymi na rynku i oczekiwaniami docelowych
odbiorców gier, zawierają treści, które mogą być oceniane jako zawierające przemoc, wulgarne lub
nieprzeznaczone dla osób poniżej określonej kategorii wiekowej. Istnieje również ryzyko wprowadzenia bardziej
rygorystycznych przepisów na określonych rynkach lub platformach dystrybucji gier. Zauważalne są także
tendencje do promocji aktywnego trybu życia, co może również doprowadzić do wprowadzenia zaostrzenia
przepisów regulujących sprzedaż gier produkowanych przez Grupę. Skutkiem wprowadzenia takich przepisów
mogłoby być ograniczenie sprzedaży lub wykluczenie ze sprzedaży na danym rynku gier produkowanych przez
Grupę.
W ocenie Grupy istotność opisanego czynnika ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia są niskie. Grupa
dokłada starań, by produkowane gry spełniały obowiązujące na poszczególnych rynkach wymogi prawne, jak
również wymogi nakładane przez wydawcę oraz poszczególne platformy dystrybucji gier, a także, by nie
odbiegały od standardów stosowanych na takich rynkach lub platformach. Nie można jednak całkowicie
wykluczyć, że Grupa nie spełni obowiązujących lub zaostrzonych wymogów, co w konsekwencji będzie
skutkować ograniczeniem sprzedaży produktów Grupy przekładając się negatywnie na perspektywy, działalność,
przychody, wyniki oraz, pośrednio poprzez zmniejszenie poziomu przychodów lub zwiększenie poziomu kosztów,
również na sytuację finansową Grupy (przede wszystkim zmniejszenie poziomu środków pieniężnych Grupy).
Czynniki ryzyka związane z Ofertą, rynkiem kapitałowym, Akcjami Dopuszczanymi i Prawami do Akcji
Ryzyko niedojścia Oferty do skutku oraz możliwego poniesienia straty przez Inwestorów w sytuacji niedojścia do
skutku emisji Akcji Nowej Emisji po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW
Oferta nie dojdzie do skutku gdy: (i) co najmniej jedna Akcja Nowej Emisji nie zostanie objęta i należycie
opłacona; lub (ii) Zarząd nie złoży w sądzie rejestrowym wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji w terminie przewidzianym przez prawo, lub (iii) uprawomocni
się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
Akcji Nowej Emisji. Ponadto Oferta nie dojdzie do skutku w przypadku odstąpienia Spółki od przeprowadzenia
Oferty w sytuacjach wskazanych w czynniku ryzyka „—Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od przeprowadzenia
Oferty”.
Zgodnie z treścią art. 432 § 4 KSH uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w przypadku akcji nowej emisji
będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem może zawierać upoważnienie zarządu lub rady
nadzorczej do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak
określona suma nie może być niższa niż określona przez walne zgromadzenie suma minimalna ani wyższa niż
określona przez walne zgromadzenie suma maksymalna tego podwyższenia.
Zgodnie z Uchwałą o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego Zarząd został upoważniony do określenia ostatecznej
sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy zgodnie z powołanym przepisem. Zarząd zamierza
skorzystać z udzielonego upoważnienia i określić ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy,
jednak na Datę Prospektu nie została ona ustalona. Nie można wykluczyć ryzyka, iż w przypadku określenia przez
Zarząd ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji oferowanych w Ofercie oraz subskrybowania przez Inwestorów w
Ofercie mniejszej liczby Akcji Nowej Emisji niż ustalana przez Zarząd sąd rejestrowy może uznać, iż emisja Akcji
Nowej Emisji nie doszła do skutku, i w konsekwencji odmówić rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.
Również zgodnie z wymaganiami określonymi w „Stanowisku UKNF w sprawie stosowania art. 432 § 4 KSH w
przypadku ofert publicznych prowadzonych na podstawie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych”
w ocenie KNF subskrybowanie mniejszej liczby akcji niż wynikająca z określonej przez zarząd ostatecznej sumy
podwyższenia może budzić wątpliwości, czy emisja doszła do skutku, a w konsekwencji może skutkować odmową
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.
Emisja Akcji Nowej Emisji wymaga zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie nastąpi, a w efekcie emisja Akcji Nowej Emisji nie dojdzie
do skutku, jeżeli Zarząd nie złoży w odpowiednim terminie do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególności oświadczeniem
określającym ostateczną sumę, o jaką został podwyższony kapitał zakładowy, wysokość objętego kapitału oraz
doprecyzowującego treść Statutu, w zakresie kapitału zakładowego Spółki, na podstawie liczby Akcji Nowej
Emisji objętych ważnymi zapisami. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie nastąpi również, jeżeli
właściwy sąd rejestrowy prawomocnie odmówi rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.
W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Nowej Emisji na skutek niedokonania rejestracji podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW,
zwrot wpłat dokonanych na Akcje Nowej Emisji zostanie dokonany na rzecz tych właścicieli Praw do Akcji, na
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rachunkach których na koniec ostatniego dnia notowań Praw do Akcji na GPW zapisane będą Prawa do Akcji. Z
zastrzeżeniem Inwestorów w Transzy Pracowniczej, kwota zwracana na rzecz tych właścicieli Praw do Akcji
stanowić będzie iloczyn liczby Praw do Akcji znajdujących się na rachunkach papierów wartościowych właścicieli
Praw do Akcji oraz Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Instytucjonalnych. Właściciele Praw
do Akcji nie będą uprawnieni do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym w szczególności
kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Nowej Emisji. W przypadku, gdyby powyższa
sytuacja była konsekwencją działania lub zaniechania działania ze strony Spółki, właściciele Praw do Akcji będą
mieli prawo do ubiegania się o odszkodowanie od Spółki na zasadach ogólnych.
Ponadto, niedojście do skutku emisji Akcji Nowej Emisji na skutek niedokonania rejestracji podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW
może oznaczać poniesienie straty przez właścicieli Praw do Akcji w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacili na rynku
wtórnym za Prawa do Akcji, będzie wyższa od przysługującej im kwoty zwrotu. Również, w takim przypadku
osoby mające Prawa do Akcji nie będą uprawnione do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w
tym kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Nowej Emisji. W przypadku, gdyby powyższa
sytuacja była konsekwencją działania lub zaniechania działania ze strony Spółki, właściciele Praw do Akcji będą
mieli prawo do ubiegania się o odszkodowanie od Spółki na zasadach ogólnych.
W ocenie Emitenta istotność opisanego czynnika ryzyka jest wysoka. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia z
powodu niezłożenia przez Zarząd wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego jest niskie,
podobnie jak z powodu odmowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy.
Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od przeprowadzenia Oferty
Możliwe jest samodzielne odstąpienie od Oferty przez Spółkę, przy uwzględnieniu rekomendacji Globalnego
Koordynatora. W takim przypadku Oferujący nie będą przeprowadzać Oferty i odstąpią od Oferty. Możliwe jest
również łączne odstąpienie od Oferty przez wszystkich Oferujących w zakresie Akcji Sprzedawanych, przy
uwzględnieniu rekomendacji Globalnego Koordynatora, co jednak nie ma wpływu na Ofertę Akcji Nowej Emisji,
która może być kontynuowana przez Spółkę.
Do dnia rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów na Akcje Nowej Emisji od Inwestorów Indywidualnych i
Inwestorów w Transzy Pracowniczej, decyzja o odstąpieniu od Oferty przez Spółkę lub łącznie przez wszystkich
Oferujących może zostać podjęta bez podania przyczyn, co skutkować będzie skutecznym odwołaniem Oferty.
Od dnia rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów na Akcje Nowej Emisji od Inwestorów Indywidualnych i
Inwestorów w Transzy Pracowniczej, ale nie później niż do dnia publikacji Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji
dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych i
Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej, odstąpienie od Oferty może nastąpić wyłącznie z
ważnych powodów, których przykładowa lista została przedstawiona w rozdziale „Warunki Oferty—Zawieszenie
Oferty lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty—Odstąpienie (wycofanie z Oferty)”).
W przypadku odstąpienia od Oferty przez Spółkę, Spółka nie będzie ubiegała się o dopuszczenie akcji Spółki do
obrotu na rynku regulowanym na podstawie niniejszego Prospektu, a wszystkie złożone zapisy zostaną
unieważnione. Dokonane na ich poczet wpłaty od Inwestorów zostaną im zwrócone, bez odsetek i innych
rekompensat, w terminie siedmiu dni od dnia przekazania do publicznej wiadomości suplementu do Prospektu
dotyczącego odstąpienia od Oferty. Odstąpienie od Oferty przez Oferujących przy jednoczesnym kontynuowaniu
Oferty przez Spółkę nie będzie miało wpływu na późniejsze ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie akcji
Spółki do obrotu na rynku regulowanym na podstawie niniejszego Prospektu.
Do dnia rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów w Transzy
Pracowniczej na Akcje Nowej Emisji Zarząd, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, może zawiesić
przeprowadzenie Oferty bez ustalania nowego harmonogramu Oferty w chwili zawieszania Oferty i bez podawania
przyczyn, a od tego dnia Zarząd, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, może zawiesić przeprowadzenie
Oferty tylko z ważnych powodów, których przykładowa lista została przedstawiona w rozdziale wskazanym
powyżej, ustalając, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, nowy harmonogram Oferty w chwili
zawieszania Oferty lub w późniejszym terminie.
Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta w trakcie trwania subskrypcji, złożone zapisy, jak również
dokonane wpłaty będą uważane za ważne, jednakże Inwestorzy będą uprawnieni do wycofania złożonych zapisów
poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do
publicznej wiadomości suplementu do Prospektu dotyczącego zawieszenia Oferty.
Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, ale
przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych, Spółka i Oferujący, w
porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, mogą ponownie przeprowadzić proces budowania księgi popytu,
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przy czym w takiej sytuacji określą, czy wcześniej złożone deklaracje i zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje
Oferowane tracą czy zachowują ważność.
Na Datę Prospektu nie można wykluczyć zawieszenia bądź odstąpienia od przeprowadzenia Oferty. W ocenie
Emitenta istotność opisanego czynnika ryzyka jest wysoka, natomiast prawdopodobieństwa jego wystąpienia
Emitent jest niskie.
Ryzyko związane z możliwością wprowadzenia do obrotu giełdowego w pierwszej kolejności Praw do Akcji
Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Giełdy z dnia 12 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków
dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych, decyzje w sprawie
wniosków emitentów o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego jednocześnie praw do akcji nowej
emisji oraz akcji już istniejących podejmowane są po analizie obejmującej w szczególności wysokość i strukturę
oferty, strukturę własności, ewentualne umowne zakazy sprzedaży oraz inne okoliczności związane z wnioskiem.
Spółki planujące jednoczesne notowanie praw do akcji nowej emisji z akcjami już istniejącymi powinny więc
liczyć się z możliwością dopuszczenia takich akcji nie wcześniej niż po rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego i ich asymilacji z akcjami nowej emisji, jeżeli będą za tym przemawiać szczególne okoliczności
określone poniżej. Z uwagi na powyższe stanowisko Zarządu Giełdy, oraz wbrew intencji Emitenta, w pierwszej
kolejności do obrotu na GPW mogą zostać wprowadzone Prawa do Akcji, a wprowadzenie do obrotu Akcji
Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych, może nastąpić po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji.
Spółka dołoży wszelkich starań, aby Akcje Istniejące, w tym Akcje Sprzedawane, oraz Prawa do Akcji, w
możliwie jak najkrótszym terminie od Dnia Przydziału dopuścić i wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym
GPW. Intencją Spółki jest w pierwszej kolejności dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu Akcji Istniejących, w
tym Akcji Sprzedawanych, równolegle z Prawami do Akcji, a po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji Akcji Nowej Emisji, wprowadzenie do obrotu tych akcji. W przypadku, gdy Akcje Istniejące, w
tym Akcje Sprzedawane, nie zostaną wprowadzone do obrotu jednocześnie z Prawami do Akcji, Akcje Istniejące,
w tym Akcje Sprzedawane zostaną wprowadzone do obrotu dopiero po rejestracji przez sąd rejestrowy
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji. W przypadku, gdy Akcje
Sprzedawane nie zostaną nabyte w Ofercie albo Oferujący odstąpią od sprzedaży Akcji Sprzedawanych w Ofercie,
wówczas w pierwszej kolejności mogą zostać wprowadzone do obrotu giełdowego wyłącznie Prawa do Akcji, a
pozostałe Akcje Istniejące zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego po rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji.
W ocenie Emitenta istotność opisanego czynnika ryzyka jest średnia. Emitent nie jest przy tym w stanie ocenić
prawdopodobieństwa wystąpienia opisanego czynnika ryzyka albowiem na jego materializację mają wpływ
również czynniki niezależne od Emitenta.
Ryzyko dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym wyłączenie Akcji Istniejących, w tym Akcji
Sprzedawanych
Konsekwencją przyjętego przez Spółkę zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW
w pierwszej kolejności Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Praw do Akcji, a Akcji Nowej Emisji
niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji
(zob. „Warunki Oferty—Notowanie Akcji”), może być, w sytuacji (i) niedokonania rejestracji przez sąd rejestrowy
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji, albo (ii) niedopuszczenia Akcji
Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym w terminie ważności prospektu, pozostanie w obrocie na rynku
regulowanym wyłączenie Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych. Mając na uwadze ograniczenia w
rozporządzaniu Akcjami Istniejącymi niebędącymi przedmiotem Oferty do dnia upływu czterech lat
kalendarzowych od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku głównym GPW (zob. „Znaczni
akcjonariusze i Oferujący—Oferujący—Umowy Lock-up z Oferującymi”), płynność tych Akcji będzie istotnie
ograniczona. W efekcie inwestorzy, którzy nabędą Akcje Sprzedawane mogą mieć ograniczoną możliwość
dokonywania obrotu akcjami Spółki na GPW, co w efekcie może mieć istotnie negatywny wpływ na cenę rynkową
Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych, których cena rynkowa może być niższa niż Ostateczna Cena
Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych. Zbyt niski poziom płynności Akcji Sprzedawanych może
ograniczyć możliwość inwestorów do sprzedaży planowanej liczby Akcji Sprzedawanych po oczekiwanej przez
nich cenie.
W ocenie Emitenta istotność opisanego czynnika ryzyka jest średnia. Emitent nie jest przy tym w stanie ocenić
prawdopodobieństwa wystąpienia opisanego czynnika ryzyka.
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Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzenia Akcji Dopuszczanych lub Praw do Akcji do obrotu na GPW
Zamiarem Spółki jest ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW w pierwszej kolejności
Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Praw do Akcji, a niezwłocznie po zarejestrowaniu
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji wprowadzenie ich do obrotu na
GPW.
Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji, do obrotu na rynku regulowanym (w tym
podstawowym) GPW wymaga zgody zarządu GPW i przyjęcia Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do depozytu
papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW. Zgoda taka może być udzielona, jeśli Spółka spełni
wszystkie wymogi prawne określone w stosownych regulacjach GPW i KDPW oraz w Rozporządzeniu o Rynku,
w tym, w szczególności, wymogi w zakresie minimalnej liczby akcji w wolnym obrocie, odpowiedniej płynności
akcji oraz odpowiedniego poziomu kapitalizacji. Warunki te zostały szczegółowo opisane w rozdziale „Warunki
Oferty—Notowanie Akcji”.
Biorąc pod uwagę, że niektóre kryteria dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym
(podstawowym oraz równoległym) są uznaniowe i należą do oceny GPW, Spółka nie może zapewnić, że takie
zgody i zezwolenia zostaną uzyskane, a tym samym, że Akcje Dopuszczane i Prawa do Akcji, zostaną dopuszczone
i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW lub, że dopuszczenie i wprowadzenie nastąpi w kolejności
i terminach zakładanych przez Spółkę (zob. „Warunki Oferty—Przewidywany harmonogram Oferty”).
Na Datę Prospektu Spółka nie spełnia kryteriów dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym, ale zakłada, że
spełni je po zakończeniu Oferty. Jeżeli po zakończeniu Oferty Spółka nie będzie spełniała wymogów dopuszczenia
i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji, do obrotu na rynku podstawowym GPW, Spółka będzie
się ubiegać o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu na rynku równoległym prowadzonym
przez GPW. Spółka nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do alternatywnego systemu
obrotu (NewConnect). W przypadku objęcia i opłacenia Akcji Oferowanych w liczbie uniemożliwiającej
spełnienie kryterium dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym lub równoległym) informacja
na ten temat zostanie przekazana do publicznej wiadomości przed przydziałem Akcji Oferowanych w trybie art.
23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w formie suplementu do Prospektu w sposób, w jaki został
opublikowany Prospekt, a termin przydziału Akcji Oferowanych zostanie przesunięty, o ile będzie to mieć
uzasadnienie, w celu umożliwienia Inwestorom wycofania złożonych zapisów na Akcje Oferowane. Również w
przypadku zmiany zamiarów Spółki w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych i Praw do
Akcji do obrotu na rynku regulowanym informacja taka zostanie przekazana do publicznej wiadomości przed
przydziałem Akcji Oferowanych w trybie wskazanym powyżej, a termin przydziału Akcji Oferowanych również
zostanie przesunięty w celu umożliwienia Inwestorom złożenia oświadczenia o wycofaniu złożonego zapisu na
Akcje Oferowane. Suplement zostanie opublikowany także w przypadku niespełniania warunków dopuszczenia
Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW i niepodjęcia przez Spółkę decyzji
o zmianie zamiarów w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu
regulowanego.
W przypadku, gdy po przeprowadzeniu Oferty rozproszenie akcjonariatu w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych
i pozostałych Akcji Istniejących nie będzie wystarczające do ich dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym
GPW równocześnie z Prawami do Akcji, Akcje Sprzedawane i pozostałe Akcje Istniejące zostaną wprowadzone
do obrotu dopiero po rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
Akcji Nowej Emisji oraz rejestracji Akcji Nowej Emisji przez KDPW. W konsekwencji, z powodu wydłużonej
luki czasowej pomiędzy składaniem zapisów przez Inwestorów na Akcje Sprzedawane a pierwszym dniem
notowania Akcji Sprzedawanych, Inwestorzy będą narażeni na brak płynności Akcji Sprzedawanych przez ten
czas.
W razie odmowy dopuszczenia Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych, do obrotu na GPW Spółka nie
będzie mogła złożyć kolejnego wniosku w sprawie dopuszczenia tych samych akcji do obrotu przez okres sześciu
miesięcy od dnia doręczenia uchwały Zarządu GPW, a w przypadku odwołania się od wyżej wymienionej uchwały
– od dnia doręczenia uchwały Rady Nadzorczej GPW. W efekcie, również w tym przypadku Inwestorzy będą
narażeni na brak płynności Akcji Sprzedawanych przez ten czas.
Dodatkowo, na podstawie art. 5a ust. 3 Ustawy o Ofercie w przypadku niedopuszczenia Akcji Nowej Emisji do
obrotu na rynku regulowanym w terminie ważności Prospektu Spółka będzie zobowiązana do zwrotu inwestorom
wpłat na Akcje Nowej Emisji, a przydzielone w Ofercie Akcje Nowej Emisji ulegną umorzeniu na zasadach
wskazanych w KSH. Zwrot wpłat dokonanych na Akcje Nowej Emisji zostanie dokonany na rzecz tych właścicieli
Praw do Akcji, na rachunkach których na koniec ostatniego dnia notowań Praw do Akcji na GPW zapisane będą
Prawa do Akcji. Z zastrzeżeniem Inwestorów w Transzy Pracowniczej, kwota zwracana na rzecz tych właścicieli
Praw do Akcji stanowić będzie iloczyn liczby Praw do Akcji znajdujących się na rachunkach papierów
wartościowych właścicieli Praw do Akcji oraz Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów
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Instytucjonalnych. Właściciele Praw do Akcji nie będą uprawnieni do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu
wydatków, w tym w szczególności kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Nowej Emisji. W
przypadku, gdyby powyższa sytuacja była konsekwencją działania lub zaniechania działania ze strony Spółki,
właściciele Praw do Akcji będą mieli prawo do ubiegania się o odszkodowanie od Spółki na zasadach ogólnych.
Ponadto, niedopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym w terminie ważności Prospektu
ale po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW może oznaczać poniesienie straty przez właścicieli Praw
do Akcji w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacili na rynku wtórnym za Prawa do Akcji, będzie wyższa od
przysługującej im kwoty zwrotu. Również, w takim przypadku osoby mające Prawa do Akcji nie będą uprawnione
do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku z
subskrybowaniem Akcji Nowej Emisji. W przypadku, gdyby powyższa sytuacja była konsekwencją działania lub
zaniechania działania ze strony Spółki, właściciele Praw do Akcji będą mieli prawo do ubiegania się o
odszkodowanie od Spółki na zasadach ogólnych.
Dodatkowo, zgodnie z Regulaminem GPW Zarząd GPW może uchylić uchwałę dotyczącą dopuszczenia Akcji
Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia takiej uchwały nie zostanie
złożony wniosek o wprowadzenie Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji, do obrotu na giełdzie.
W ocenie Emitenta zarówno istotność opisanego czynnika ryzyka, jak i prawdopodobieństwo jego wystąpienia są
niskie.
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Oświadczenie dotyczące zatwierdzenia Prospektu przez właściwy organ nadzoru
Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego będącą właściwym organem
zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła niniejszy Prospekt
wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone Rozporządzeniem
Prospektowym, a takie zatwierdzenie nie powinno być uznawane za zatwierdzenie Emitenta, który jest
przedmiotem tego Prospektu. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny adekwatności inwestowania w te
papiery wartościowe.
Odniesienia do terminów zdefiniowanych
Definicje niektórych terminów użytych w Prospekcie, w tym terminów pisanych wielką literą (które mogą również
być zdefiniowane w treści Prospektu) oraz innych terminów, znajdują się w rozdziale „Skróty i definicje” oraz w
rozdziale „Skróty i definicje branżowe”.
O ile nie wskazano inaczej, oświadczenia wyrażające przekonania, oczekiwania, szacunki i opinie Spółki odnoszą
się do przekonań, oczekiwań, szacunków i opinii Zarządu.
Zastrzeżenia
Potencjalnym inwestorom zwraca się uwagę, że inwestycja w Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Oferowane,
pociąga za sobą ryzyko finansowe i przed podjęciem decyzji dotyczącej nabycia Akcji Oferowanych powinni
wnikliwie zapoznać się z treścią Prospektu, w szczególności rozdziałem „Czynniki ryzyka”.
Potencjalni inwestorzy powinni polegać wyłącznie na informacjach zawartych w Prospekcie, wraz z ewentualnymi
zmianami wynikającymi z suplementów do Prospektu zatwierdzonych przez KNF, jak również na innych
informacjach przekazywanych zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym (zob. punkt „—Zmiany do Prospektu”
poniżej). Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, żadna osoba nie została upoważniona do udzielania
informacji ani do składania oświadczeń w związku z Ofertą innych niż znajdujące się w Prospekcie. Osoby
udzielające takich informacji lub składające takie oświadczenia działają bez upoważnienia Spółki, Oferujących i
Globalnego Koordynatora.
Globalny Koordynator działa w związku z Ofertą wyłącznie na rzecz Spółki i Oferujących i nie będzie traktować
żadnego innego podmiotu ani nie będzie odpowiedzialny wobec innego podmiotu w zakresie zapewnienia
ochrony, jaka jest zapewniana jego klientom, ani z tytułu doradztwa w związku z Ofertą.
Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami przedstawionymi w Prospekcie i
samodzielnie ocenić ich znaczenie dla planowanej przez nich inwestycji. Przy podejmowaniu decyzji o inwestycji
w Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Oferowane, potencjalni inwestorzy powinni opierać się na samodzielnej
analizie działalności Grupy, jak również treści Prospektu, w tym czynników ryzyka. Informacji zawartych w
Prospekcie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, prawnej, finansowej, podatkowej ani porady
jakiegokolwiek innego rodzaju. Zaleca się, by potencjalni inwestorzy przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w
Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Oferowane, zasięgnęli opinii własnych doradców inwestycyjnych, prawnych,
finansowych, podatkowych lub innych doradców. Należy przy tym mieć świadomość, że zarówno cena papierów
wartościowych, jak i ich dochodowość, mogą podlegać wahaniom.
Ani Oferujący, ani Spółka, ani Globalny Koordynator nie składają inwestorom żadnych zapewnień co do
zgodności z prawem inwestycji w Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Oferowane, ani inne papiery wartościowe
Spółki dokonywanej przez danego inwestora.
Od dnia opublikowania Prospektu, w okresie jego ważności, Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami do
Prospektu będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.peoplecanfly.com) oraz
stronie internetowej Globalnego Koordynatora (www.trigon.pl).
Zmiany do Prospektu
Opublikowanie Prospektu po Dacie Prospektu nie oznacza, że w okresie od Daty Prospektu do dnia jego
udostępnienia do publicznej wiadomości lub do dnia utraty przez Prospekt ważności sytuacja Grupy lub Spółki
nie uległa zmianie. Ponadto niektóre informacje znajdujące się w Prospekcie zostały przedstawione według stanu
na daty określone w Prospekcie, które są inne niż Data Prospektu. W związku z tym informacje zawarte w
Prospekcie mogą nie być aktualne w jakiejkolwiek dacie następującej po (i) Dacie Prospektu lub (ii) innej dacie
wskazanej w Prospekcie jako dzień, na który dane informacje zostały sporządzone, i będą podlegały aktualizacji,
uzupełnieniu lub zmianie w przypadkach wymaganych przepisami prawa. Informacje na temat obowiązku zmiany
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lub uzupełnienia informacji zamieszczonych w Prospekcie w sytuacjach wymaganych przez przepisy prawa w
formie suplementów do Prospektu, komunikatów aktualizujących lub w innej formie zamieszczono poniżej.
Suplementy do Prospektu
Zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez KNF, może podlegać zmianom
i uzupełnieniom w sytuacjach wymaganych przez prawo w drodze suplementów do Prospektu. Zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Prospektowego, każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność
odnoszące się do informacji zawartych w Prospekcie, które mogą wpłynąć na ocenę papierów wartościowych, i
które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między zatwierdzeniem Prospektu a zakończeniem okresu
oferowania lub rozpoczęciem obrotu na rynku regulowanym, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi
później, muszą zostać wskazane, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do Prospektu. W przypadku wystąpienia
powyższych okoliczności Spółka jest zobowiązana do przekazania KNF, a następnie do publicznej wiadomości,
suplementu do Prospektu. Suplement powinien być zatwierdzony w taki sam sposób jak Prospekt maksymalnie w
ciągu pięciu dni roboczych i opublikowany zgodnie z co najmniej takimi samymi zasadami jak zasady, jakie miały
zastosowanie w momencie publikacji Prospektu.
W przypadku gdy emitent lub oferujący nie są w stanie lub nie chcą dokonać niezbędnych zmian lub przedstawić
dodatkowych informacji wymaganych przez przepisy prawa, KNF ma prawo odmówić zatwierdzenia suplementu
do Prospektu. Odmawiając zatwierdzenia suplementu, KNF stosuje odpowiednio środki, o których mowa w art.
16 lub art. 17 Ustawy o Ofercie, tj. (i) nakazuje wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub
sprzedaży, ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku
regulowanym albo przerwanie przebiegu oferty publicznej, na okres nie dłuższy niż dziesięciu dni roboczych, lub
(ii) zakazuje rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia lub ubiegania
się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, lub (iii)
publikuje, na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą
publiczną, subskrypcją lub sprzedażą lub publikuje na koszt emitenta lub podmiotu, o którym mowa w art. 11a
ust. 2 Ustawy o Ofercie, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie
lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.
Inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na nabycie lub subskrypcję Akcji Oferowanych przed publikacją
suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie dwóch dni
roboczych po publikacji suplementu, pod warunkiem, że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna
niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem Akcji
Oferowanych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony
przez Spółkę lub Globalnego Koordynatora.
Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w suplemencie.
W przypadku, gdy po Dacie Prospektu, a przed dniem publikacji Prospektu, konieczne będzie sporządzenie
suplementów do Prospektu, wraz z Prospektem zostaną opublikowane, jako odrębne dokumenty, wszystkie
suplementy do Prospektu zatwierdzone do tego dnia przez KNF. Zwraca się uwagę inwestorom, że w takim
przypadku niektóre informacje zawarte w Prospekcie mogą być nieaktualne na dzień jego publikacji, a inwestorzy
powinni przeczytać uważnie zarówno cały Prospekt, jak i wszystkie suplementy do Prospektu opublikowane w
dniu i po dniu publikacji Prospektu.
Komunikaty aktualizujące
Zgodnie z Ustawą o Ofercie, informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości
Prospektu lub suplementów do Prospektu w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży
papierów wartościowych lub ich Dopuszczenia, niewymagającą sporządzenia suplementu do Prospektu, Spółka
może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został
udostępniony Prospekt. Komunikat ten powinien być równocześnie przekazany do KNF.
Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, Ostatecznej Cenie Akcji Nowej
Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów
Instytucjonalnych i Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej
Na Datę Prospektu Prospekt nie zawiera informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów
Indywidualnych, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, Ostatecznej Cenie
Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej ani o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach
Oferty, jak również o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym,
Inwestorom Instytucjonalnym oraz Inwestorom w Transzy Pracowniczej. Informacje na temat Ostatecznej Ceny
Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów
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Instytucjonalnych, Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej oraz ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, jak również o ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych
oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości
w trybie określonym w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w sposób, w jaki został opublikowany
Prospekt. Zgodnie z przewidywanym harmonogramem Oferty powinno to nastąpić 4 grudnia 2020 r.
Inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w ramach Oferty powinni podjąć decyzję inwestycyjną
o złożeniu zapisu na Akcje Oferowane i o ich nabyciu po uważnym zapoznaniu się ze wszystkimi informacjami
znajdującymi się w Prospekcie, we wszystkich ewentualnych opublikowanych suplementach do Prospektu, w
komunikatach aktualizujących oraz po zapoznaniu się z informacjami o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych
oferowanych w Ofercie oraz o Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych,
Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz Ostatecznej Cenie Akcji Nowej
Emisji w Transzy Pracowniczej opublikowanych przez Spółkę i po dokonaniu ich wnikliwej analizy.
Informacje finansowe i dane operacyjne
Niniejszy Prospekt obejmuje sporządzone na potrzeby Oferty skonsolidowane zbadane historyczne informacje
finansowe Grupy za trzy lata zakończone 31 grudnia 2019, 2018 i 2017 r. (Historyczne Informacje Finansowe za
lata 2019-2017) wraz z opinią z badania przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta oraz
skonsolidowane niezbadane śródroczne skrócone informacje finansowe Grupy za okres 6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2020 r. (Śródroczne Informacje Finansowe za I półrocze 2020 r., a łącznie z Historycznymi
Informacjami Finansowymi za 2019-2017 „Historyczne Informacje Finansowe”) wraz z raportem z przeglądu
przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta.
Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017 zostały sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, zatwierdzonymi
do stosowania w Unii Europejskiej. Śródroczne Informacje Finansowe za I półrocze 2020 r. zostały sporządzone
zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR) 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 marca 2020 r. działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z
art. 45 ust. 1a oraz na podstawie art. 55 ust. 8 w zw. z art. 55 ust. 6 Ustawy o Rachunkowości, podjęło uchwałę nr
3 w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z
MSSF/MSR, na podstawie której postanowiono, że od dnia 1 stycznia 2019 r. Spółka sporządzać będzie, dla celów
statutowych, sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF/MSR.
Zgodnie z ww. uchwałą, pierwszym okresem, za który roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki zostaną sporządzone zgodnie z MSSF/MSR dla celów
statutowych, jest rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r., natomiast ostatnim rocznym
sprawozdaniem finansowym Spółki (jednostkowym) sporządzonym zgodnie z Ustawą o Rachunkowości będzie
sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. (korzystając z
wyłączenia wynikającego z art. 56 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości, do chwili przejścia na MSSF/MSR Spółka
sporządzała bowiem wyłącznie jednostkowe sprawozdania finansowe).
Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017, w części obejmującej dane finansowe na dzień i za lata
zakończone 31 grudnia 2017 i 2018 r., nie zostały sporządzone na podstawie wcześniej sporządzonych
skonsolidowanych sprawozdań finansowych za analogiczne okresy (tzw. „statutowych”), Spółka, jako jednostka
dominująca Grupy, nie sporządzała bowiem skonsolidowanych sprawozdań finansowych (tzw. „statutowych”)
korzystając z ww. wyłączenia wynikającego z art. 56 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości. Wynikało to z tego, że na
dzień poprzedzający dzień bilansowy 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 2018 r. łączne dane Spółki i jej jednostek
zależnych przed wyłączeniami nie osiągnęły poziomu obrotu i zatrudnienia po przekroczeniu którego wymagane
było sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy. Historyczne Informacje Finansowe za
lata 2019-2017, w części obejmującej dane finansowe na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., zostało
sporządzone na podstawie statutowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2019 r.
(niezałączonego do Prospektu). Wyczerpujące informacje na temat zasad i podstaw sporządzenia Historycznych
Informacji Finansowych za lata 2019-2017 przedstawiono w części „Informacje ogólne” i „Podstawa
sporządzenia oraz zasady rachunkowości” Historycznych Informacji Finansowych za lata 2019-2017.
Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017 zostały zbadane a Śródroczne Informacje Finansowe za I
półrocze 2020 r. zostały poddane przeglądowi przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu (zob. „Informacje dodatkowe—Biegli rewidenci”).
Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017 i Śródroczne Informacje Finansowe za I półrocze 2020 r.
znajdują się w części „Informacje Finansowe”. Należy analizować je łącznie z zawartymi w nim zasadami
rachunkowości, notami objaśniającymi i wyjaśnieniami a także informacjami finansowymi zawartymi w innych
częściach niniejszego Prospektu, w szczególności w rozdziale „Analiza operacyjna i finansowa”.
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O ile nie wskazano inaczej, w niniejszym Prospekcie:
•

dane finansowe Grupy za lata zakończone 31 grudnia 2019, 2018 i 2017 r. pochodzą z Historycznych
Informacji Finansowych za lata 2019-2017. Dane te prezentowane są w tabelach zawartych w Prospekcie z
oznaczeniem „zbadane”;

•

dane finansowe Grupy za okresy 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2020 i 2019 r. pochodzą ze Śródrocznych
Informacji Finansowych za I półrocze 2020 r. Dane te prezentowane są w tabelach zawartych w Prospekcie z
oznaczeniem „niezbadane”;

•

dane finansowe i operacyjne dotyczące Grupy, które nie pochodzą z Historycznych Informacji Finansowych
za lata 2019-2017 ani ze Śródrocznych Informacji Finansowych za I półrocze 2020 r., zostały zaczerpnięte z
wewnętrznych systemów sprawozdawczości finansowej Grupy. Dane te nie były objęte badaniem,
przeglądem ani analizą przez niezależnego rewidenta. Jako źródło tego rodzaju danych finansowych i
operacyjnych wskazywana jest Spółka. Dane takie prezentowane są w tabelach zawartych w Prospekcie z
oznaczeniem „niezbadane”.

Przygotowanie informacji finansowych zgodnie z MSSF/MSR wymaga dokonania pewnych oszacowań i
przyjęcia założeń, które mogą wpływać na wartości prezentowane w Historycznych Informacjach Finansowych i
w notach objaśniających stanowiących ich część (zob. „Analiza operacyjna i finansowa—Zasady rachunkowości,
założenia, osądy i szacunki” oraz informacje zawarte w Historycznych Informacjach Finansowych). Rzeczywiste
wartości mogą odbiegać od wartości wynikających z dokonanych oszacowań i przyjętych założeń.
Decydując o dokonaniu inwestycji w Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Oferowane lub Prawa do Akcji, inwestorzy
powinni opierać się na własnych analizach Grupy, Historycznych Informacji Finansowych i innych informacji
zawartych Prospekcie oraz skonsultować się z własnymi doradcami w celu, przykładowo, zrozumienia wpływu
ewentualnych przyszłych uzupełnień lub zmian MSSF/MSR na wyniki operacyjne lub sytuację finansową Grupy
oraz porównywalność z poprzednimi okresami.
Historyczne Informacje Finansowe zostały sporządzone w złotych polskich (PLN), oficjalnej walucie
Rzeczpospolitej Polskiej.
Niektóre informacje dotyczące kursów wymiany polskich złotych na euro, dolary amerykańskie, funty brytyjskie
i dolary kanadyjskie przedstawione są w punkcie „—Kursy wymiany walut”. O ile jednoznacznie nie wskazano
inaczej i nic innego nie wynika z kontekstu, odniesienia do „euro” lub „EUR” dotyczą prawnego środka
płatniczego państw członkowskich uczestniczących w III etapie Unii Gospodarczej i Walutowej na podstawie
Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (ze zm.), odniesienia do „złotego”, „zł” lub „PLN” dotyczą
prawnego środka płatniczego Rzeczpospolitej Polskiej, odniesienia do „USD” dotyczą prawnego środka
płatniczego Stanów Zjednoczonych Ameryki, odniesienia do „GBP” dotyczą prawnego środka płatniczego
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, a odniesienia do „CAD” dotyczą prawnego środka
płatniczego Kanady.
Niektóre wielkości zawarte w Prospekcie, w tym dane operacyjne i finansowe, zostały zaokrąglone. Ponadto,
niektóre kwoty zostały zaokrąglone i wyrażone w milionach PLN, nie zaś w tysiącach PLN, jak w Historycznych
Informacjach Finansowych. W związku z tym sumy wielkości wskazanych w niektórych kolumnach lub wierszach
tabel i innych zestawień zawartych w Prospekcie mogą nieznacznie różnić się od wartości łącznej podanej dla
danej kolumny lub wiersza.
Niektóre wartości procentowe w tabelach Prospektu zostały zaokrąglone i poszczególne pozycje wykazane w
tabelach mogą nie sumować się dokładnie do 100%. Zmiany wartości procentowych pomiędzy porównywanymi
okresami zostały obliczone na podstawie rzeczywistych kwot, bez zaokrągleń.
Dane finansowe prezentowane w nawiasach stanowią wartości ujemne. W danych finansowych zawartych w
niniejszym Prospekcie użycie myślnika („–”) oznacza, że dana wielkość nie jest ujęta w sprawozdawczości za
dany okres sprawozdawczy, natomiast użycie wartości zero („0,0”) oznacza, że wielkość jest ujęta w
sprawozdawczości, ale jako niższa niż 50 tys. PLN została zaokrąglona do zera.
Stosowane zasady rachunkowości
Wyczerpujący opis zasad rachunkowości stosowanych przez Grupę dotyczący okresów objętych historycznymi
informacjami finansowymi przedstawiono w części „Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości”
Historycznych Informacji Finansowych za lata 2019-2017 i Śródrocznych Informacji Finansowych za I półrocze
2020 r., a także w ramach poszczególnych not do Historycznych Informacji Finansowych za lata 2019-2017 i
Śródrocznych Informacji Finansowych za I półrocze 2020 r.
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Kluczowe mierniki wyników – informacje finansowe i operacyjne nieoparte na MSSF/MSR
W Prospekcie Spółka prezentuje pewne kluczowe mierniki wyników działalności. Kluczowe mierniki wyników
działalności Spółki obejmują wybrane informacje finansowe, które nie są wymagane lub obliczane według
MSSF/MSR i które uważane są za „alternatywne pomiary wyników” w rozumieniu „Wytycznych ESMA w
sprawie Alternatywnych Pomiarów Wyników” wydanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych (European Securities and Markets Authority) w dniu 5 października 2015 r. („Alternatywne
Pomiary Wyników”). Należą do nich marża brutto, EBITDA, EBITDA Produkcyjna, EBITDA Praw Autorskich,
marża EBITDA, marża EBITDA Produkcyjnej, Skorygowana EBITDA, marża Skorygowanej EBITDA,
Skorygowana EBITDA Produkcyjna oraz Marża Skorygowanej EBITDA Produkcyjnej prezentowane w rozdziale
„Analiza operacyjna i finansowa—Kluczowe mierniki wyników – wybrane informacje finansowe i wskaźniki
operacyjne—Wybrane wskaźniki finansowe–Alternatywne Pomiary Wyników”.
Alternatywnych Pomiarów Wyników prezentowanych w Prospekcie nie należy analizować w oderwaniu od
Prospektu i Historycznych Informacji Finansowych ani traktować jako wskaźników wyników finansowych lub
płynności zgodne z MSSF/MSR; nie należy także traktować ich jako alternatyw dla wielkości przychodów,
zysku/(straty) netto ani innych wskaźników wyników definiowanych w MSSF/MSR ani jako alternatywy dla
mierników przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej lub finansowej, ani innych
mierników płynnościowych definiowanych w MSSF/MSR. Alternatywne Pomiary Wyników nie wskazują, czy
przepływy pieniężne są adekwatne lub wystarczające dla zaspokojenia zapotrzebowania na gotówkę. Mogą też nie
być reprezentatywne dla faktycznych wyników finansowych. Ponadto, Alternatywne Pomiary Wyników mogą nie
być porównywalne z podobnie nazwanymi miernikami stosowanymi przez inne spółki. Ze względu na uznaniowy
sposób definiowania i metody obliczania Alternatywnych Pomiarów Wyników wykorzystywanych przez Grupę i
inne spółki, należy zachować ostrożność przy porównywaniu tych mierników z podobnymi miernikami
wykazywanymi przez inne spółki.
Uzgodnienie Alternatywnych Pomiarów Wyników z najbardziej bezpośrednio dającymi się uzgodnić pozycjami,
sumami częściowymi lub sumami zbiorczymi wykazanymi w Historycznych Informacjach Finansowych zawarte
jest w rozdziale „Analiza operacyjna i finansowa—Kluczowe mierniki wyników – wybrane informacje finansowe
i wskaźniki operacyjne—Wybrane wskaźniki finansowe–Alternatywne Pomiary Wyników”.
Brak podstaw do przygotowania informacji dodatkowych o podmiocie innym niż Spółka lub informacji
finansowych pro forma
Niniejszy Prospekt nie zawiera żadnych informacji dodatkowych odnośnie jakiegokolwiek podmiotu innego niż
Spółka ani informacji pro forma w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego wobec braku podstaw do
sporządzania takich informacji, tzn. że Spółka nie ma złożonej historii finansowej ani nie podjęła znaczącego
zobowiązania finansowego w rozumieniu art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego.
Informacje rynkowe, gospodarcze, statystyczne i branżowe
Dane finansowe podane przez źródła zewnętrzne mogą być publikowane w oparciu o dane według konwencji innej
niż MSSF.
Informacje zamieszczone w Prospekcie pochodzą od Spółki lub zostały zaczerpnięte z innych źródeł wskazanych
w Prospekcie. Informacje rynkowe, gospodarcze i branżowe zawarte w Prospekcie zostały zaczerpnięte z wielu
źródeł branżowych oraz innych źródeł niezależnych od Spółki. Nie można zagwarantować poprawności i
kompletności tych informacji.
Dane przedstawione w rozdziale „Otoczenie rynkowe” zostały zaczerpnięte głównie z publicznie dostępnych
źródeł, w tym komunikatów prasowych, informacji publikowanych na mocy obowiązujących przepisów prawa,
badań branżowych, a także od firm doradczych, w szczególności z raportów Newzoo „Global Games Market
Report 2019” („Raport Newzoo 2019”) oraz „Global Games Market Report 2020” („Raport Newzoo 2020”),
raportu Unity „Covid-19’s impact on the gaming industry: 19 takeaways” („Raport Unity”), raportu
PricewaterhouseCoopers „Perspectives from the Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024”, raportu
Superdata „2019 Year in Review Digital Games and Interactive Media” („Raport Superdata”), jak również
innych dokumentów dostępnych publicznie, takich jak np. publikacje prasowe, sprawozdania roczne, raporty
roczne, czy strony internetowe.
Informacje zamieszczone w Prospekcie, których źródło nie zostało wyraźnie wskazane, pochodzą od Spółki. Co
do zasady, w przypadku wykorzystania w Prospekcie informacji pochodzących od osób trzecich, informacja o
źródle pochodzenia takich informacji została zamieszczona w treści Prospektu.
Dane makroekonomiczne i statystyczne zawarte w Prospekcie są danymi wybranymi i obejmują dane szacunkowe
pochodzące z publicznie dostępnych źródeł informacji, które Spółka uznaje za wiarygodne. Powyższe dane oraz
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dane źródłowe, na których one bazują, mogły zostać zebrane i opracowane według różnego rodzaju metodologii i
statystyk. Nie można również zapewnić, że według rodzaju statystyki stosowanej w innym kraju lub w przypadku
zastosowania odmiennych metod zbierania danych, ich analizy i przetwarzania, uzyskano by takie same wyniki.
Spółka potwierdza, że powyższe informacje zostały dokładnie powtórzone i w stopniu, w jakim jest tego świadoma
oraz w jakim może to ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte
żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd.
Jednakże, opracowując, wyszukując i przetwarzając dane makroekonomiczne, rynkowe, branżowe lub inne dane
zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych, takich jak publikacje rządowe, publikacje osób trzecich, branżowe lub
ogólne, Spółka, Globalny Koordynator oraz ich jednostki powiązane nie dokonywały ich weryfikacji. Nie
przeprowadzono również analiz adekwatności metodologii wykorzystanej przez te osoby trzecie na potrzeby
opracowania takich danych lub dokonania szacunków i prognoz.
Wskazane powyżej źródła informacji rynkowych, gospodarczych i branżowych stanowią m.in. podstawę założeń
wszelkich zamieszczonych w Prospekcie oświadczeń Spółki, dotyczących jej pozycji konkurencyjnej.
Spółka nie jest w stanie zapewnić, że informacje rynkowe, branżowe lub inne dane zaczerpnięte ze źródeł
zewnętrznych są dokładne albo w przypadku danych prognozowanych, że dane te zostały sporządzone na
podstawie poprawnych danych i założeń, ani że prognozy okażą się trafne. Spółka, o ile stosowne obowiązki nie
wynikają z przepisów prawa, nie zamierza uaktualniać danych dotyczących branży lub rynku przedstawionych w
Prospekcie.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Prospekt zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które odzwierciedlają obecne przekonania Spółki lub
Prezesa Zarządu, stosownie od kontekstu, w odniesieniu do strategii, planów lub celów Spółki lub Grupy w
zakresie prowadzenia działalności w przyszłości (w tym planów rozwoju dotyczących produktów i usług oraz
strategii Grupy), jak również sektora lub branży, w których Grupa działa. Stwierdzenia te opierają się na wielu
założeniach dotyczących obecnych i przyszłych planów działalności Spółki lub Grupy oraz ich otoczenia
rynkowego, odnoszą się do kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością oraz innych istotnych czynników
będących poza kontrolą Spółki lub Grupy, w związku z tym faktyczne wyniki Spółki lub Grupy, ich perspektywy
oraz rozwój mogą się w istotny sposób różnić od przewidywanych wyników zawartych w tych stwierdzeniach.
Powyższe czynniki obejmują między innymi:
•

Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy, w tym: Ryzyko wysokiej koncentracji przychodów Grupy
z tytułu współpracy z jednym z wydawców; Ryzyko uzależnienia od członków zespołu produkcyjnego Grupy;
Ryzyko związane z rolą Sebastiana Wojciechowskiego w Grupie, wykonywaniem uprawnień osobistych
przyznanych na podstawie Statutu Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy oraz Porozumieniem Uprawnionych
Akcjonariuszy; Ryzyko związane z opóźnieniem lub niedojściem do skutku premiery gry Outriders lub
innych gier produkowanych przez Grupę; Ryzyko nieosiągnięcia przez grę Outriders lub inne gry
produkowane przez Grupę sukcesu rynkowego; Ryzyko uzależnienia Grupy od wydawców gier; Ryzyko
braku możliwości wdrożenia przez Grupę swojej strategii rozwoju; Ryzyko związane z brakiem ochrony
ubezpieczeniowej wynikającej z jednej z umów produkcyjno-wydawniczych oraz niewystarczającej ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie tworzenia i rozwoju gier;

•

Czynniki ryzyka związane z prawami własności intelektualnej: Ryzyko braku efektywnej ochrony praw
własności intelektualnej przysługujących Grupie lub wytworzonych przez Grupę; Ryzyko związane z
naruszeniem przez Grupę praw własności intelektualnej wytworzonych przez osoby trzecie; Ryzyko
wykorzystania przez Grupę oprogramowania typu open source przy produkcji gier;

•

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym działa Grupa, w tym: Ryzyko niekorzystnych zmian
związanych z pandemią COVID-19;

•

Czynniki ryzyka związane z Ofertą, rynkiem kapitałowym, Akcjami Dopuszczanymi i Prawami do Akcji, w
tym: Ryzyko niedojścia Oferty do skutku oraz możliwego poniesienia straty przez Inwestorów w sytuacji
niedojścia do skutku emisji Akcji Nowej Emisji po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW; Ryzyko
zawieszenia lub odstąpienia od przeprowadzenia Oferty; Ryzyko związane z możliwością wprowadzenia do
obrotu giełdowego w pierwszej kolejności Praw do Akcji; Ryzyko dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu
na rynku regulowanym wyłączenie Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych.

Lista powyżej wskazanych czynników nie jest wyczerpująca. Potencjalni inwestorzy, opierając się na
stwierdzeniach dotyczących przyszłości powinni uwzględnić wyżej wymienione czynniki oraz inne zdarzenia
przyszłe oraz niepewne, w szczególności w odniesieniu do otoczenia ekonomicznego, konkurencyjnego i
regulacyjnego Grupy.
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Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w Prospekcie odzwierciedlają obecne przekonania Spółki
odnośnie do przyszłych wydarzeń i podlegają określonym powyżej oraz innym czynnikom ryzyka, elementom
niepewności i założeniom dotyczącym działalności Grupy, jej wyników, strategii i płynności.
Ani Spółka, ani Oferujący, ani Globalny Koordynator nie dają żadnych gwarancji oraz nie zapewniają, że czynniki
opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości faktycznie wystąpią, a jedynie wskazują, że są one jedną z
możliwych opcji, która nie powinna być uważana za opcję najbardziej typową lub prawdopodobną.
Żadne z informacji dotyczących przyszłości zamieszczonych wprost w treści Prospektu oraz tych, które mogą
pośrednio wynikać z zamieszczonych w nim informacji, nie stanowią prognoz wyników ani szacunkowych
wyników w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Spółka nie publikowała ani nie zamierza publikować
prognoz zysku w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego.
Inwestorzy, opierając się na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, powinni z należytą starannością wziąć pod
uwagę czynniki wskazane m.in. w rozdziałach „Analiza operacyjna i finansowa” i „Czynniki ryzyka”, oraz inne
zdarzenia przyszłe i niepewne, zwłaszcza w kontekście otoczenia ekonomicznego, społecznego i regulacyjnego,
w którym działa Grupa.
Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie
W Prospekcie nie zamieszczono żadnych informacji przez odniesienie do informacji zawartych w innych
publicznie dostępnych dokumentach lub źródłach, niezależnie od ich formy udostępnienia i utrwalenia.
Dostępne informacje na temat Spółki jako spółki notowanej na GPW
Po dopuszczeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Spółka będzie podlegać
obowiązkom informacyjnym określonym w Ustawie o Ofercie, Ustawie o Obrocie, Rozporządzeniu MAR oraz w
innych przepisach prawa polskiego i UE, i właściwych regulacjach, w ramach których Spółka zobowiązana będzie
przekazywać pewne informacje KNF, GPW oraz do publicznej wiadomości. Do informacji udostępnianych przez
Spółkę będą należały w szczególności: (i) informacje finansowe przekazywane w formie raportów rocznych,
raportów półrocznych i raportów śródrocznych; (ii) informacje bieżące; (iii) informacje poufne; (iv)
zawiadomienia otrzymywane od znacznych akcjonariuszy Spółki w przedmiocie posiadanych przez nich pakietów
Akcji; oraz (v) zawiadomienia otrzymywane w szczególności od członków Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące
transakcji mających za przedmiot Akcje, inne papiery wartościowe Spółki lub inne powiązane z nimi instrumenty
finansowe.
Powyższe informacje będą dostępne również na stronie internetowej Spółki (www.peoplecanfly.com).
Wyłączenie informacji przedstawionych na stronie internetowej
Poza Prospektem oraz suplementami do Prospektu, komunikatami aktualizującymi do Prospektu i informacją o
ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji dla
Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych i
Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej opublikowanymi zgodnie z wymogami
przewidzianymi w Rozporządzeniu Prospektowym, informacje znajdujące się na stronie internetowej Spółki i
Globalnego Koordynatora lub informacje znajdujące się na stronach internetowych, do których zamieszczono
odniesienia na wskazanych stronach internetowych, nie stanowią części Prospektu i nie zostały zweryfikowane
ani zatwierdzone przez KNF.
Wymogi w zakresie zarządzania produktami MiFID II
Dla celów spełnienia wymogów w zakresie zarządzania produktami inwestycyjnymi określonych w: (i)
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów
finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, ze zmianami („MiFID II”); (ii)
art. 9 i 10 dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2017/593 uzupełniającej MiFID II; oraz (iii) przepisach prawa
dotyczących oferowania instrumentów finansowych, w tym, w szczególności, właściwych przepisach
wynikających z implementacji do polskiego porządku prawnego postanowień MiFID II, w szczególności Ustawie
o Obrocie oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków
postępowania firm inwestycyjnych, banków o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1112, ze zm.) (łącznie „Wymogi w zakresie
zarządzania produktami MiFID II”), oraz, w zakresie dozwolonym prawem, z wyłączeniem odpowiedzialności
z tego tytułu, niezależnie od tego, czy odpowiedzialność taka ma charakter kontraktowy, deliktowy czy jest oparta
na innej podstawie prawnej, jaka mogłaby powstać z tego tytułu po stronie jakiegokolwiek „producenta” (dla
celów Wymogów w zakresie zarządzania produktami MiFID II), Akcje Oferowane zostały poddane przeglądowi
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w ramach procesu zatwierdzenia produktów przez Globalnego Koordynator oraz Członków Konsorcjum
Detalicznego, po przeprowadzeniu którego stwierdzono, że Akcje Oferowane są: (a) odpowiednie dla końcowego
rynku docelowego inwestorów zaklasyfikowanych do kategorii klientów detalicznych oraz inwestorów, którzy
spełniają kryteria klientów profesjonalnych oraz uprawnionych kontrahentów zgodnie z definicjami zawartymi w
MiFID II, w konsekwencji czego nie wyodrębniono negatywnej grupy docelowej Akcji Oferowanych, tj. grupy
potencjalnych inwestorów, dla których ze względu na zakładane przez nich cele inwestycyjne, doświadczenie,
poziom wiedzy o inwestowaniu w instrumenty finansowe jak również apetyt na ryzyko Akcje Oferowane mogą
stanowić inwestycję nieodpowiednią lub nieadekwatną; oraz (b) określając strategię dystrybucji Akcje Oferowane
zostały zakwalifikowane do dystrybucji za pośrednictwem wszystkich kanałów dystrybucji dozwolonych na
podstawie MiFID II, w tym w szczególności na podstawie usługi przyjmowania oraz przekazywania zleceń z
wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji na odległość („Ocena Rynku Docelowego”). Globalny
Koordynator lub dany Członek Konsorcjum Detalicznego dokonując względem klienta oceny odpowiedniości i
adekwatności instrumentów oferowanych klientowi biorą pod uwagę indywidualną sytuację klienta, jego wiedzę
i doświadczenie na rynku finansowym. Na podstawie informacji o kliencie Globalny Koordynator lub dany
Członek Konsorcjum Detalicznego dokonują przypisania klientowi właściwej dla niego Oceny Rynku
Docelowego. Dokonując Oceny Rynku Docelowego, Globalny Koordynator lub dany Członek Konsorcjum
Detalicznego powinni w szczególności zwrócić uwagę na to, że: (i) kurs notowań Akcji (w tym Akcji
Oferowanych) może spaść i inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków; (ii) Akcje
Oferowane nie dają gwarancji uzyskania zysku ani ochrony kapitału; (iii) inwestycja w Akcje Oferowane jest
odpowiednia jedynie dla inwestorów, którzy nie oczekują gwarancji uzyskania zysku ani ochrony kapitału oraz
(samodzielnie lub wspólnie z odpowiednim doradcą finansowym lub innym doradcą) są w stanie określić zalety i
ryzyka związane z taką inwestycją, oraz (iv) którzy posiadają wystarczające środki na pokrycie ewentualnych strat
związanych z inwestycją.
Ocena Rynku Docelowego nie ma wpływu na istnienie ograniczeń w oferowaniu lub sprzedaży wynikających z
postanowień umownych, przepisów prawnych lub wymogów regulacyjnych w odniesieniu do Oferty. Globalny
Koordynator i Członkowie Konsorcjum Detalicznego powinni szczegółowo zdefiniować rynek docelowy, a także
powinni wziąć pod uwagę rodzaj klientów, którym świadczą usługi inwestycyjne, charakter produktów
inwestycyjnych oraz rodzaj oferowanych usług inwestycyjnych.
W celu uniknięcia wątpliwości Ocena Rynku Docelowego nie stanowi (i) oceny odpowiedniości i adekwatności
dla celów MiFID II; ani (ii) rekomendacji dla inwestora lub grupy inwestorów do inwestowania, nabycia lub
podjęcia jakiejkolwiek czynności w odniesieniu do Akcji Oferowanych.
Globalny Koordynator i każdy z Członków Konsorcjum Detalicznego jest odpowiedzialny za dokonanie własnej,
niezależnej Oceny Rynku Docelowego w odniesieniu do Akcji Oferowanych oraz za wybór odpowiednich
kanałów dystrybucji. W przypadku w jakim Globalny Koordynator lub dany Członek Konsorcjum Detalicznego
wyodrębnił wśród swoich klientów negatywną grupę docelową, wówczas oferowanie Akcji Oferowanych
klientom przypisanym do tej grupy będzie niedozwolone, z zastrzeżeniem przypadków, gdy z inicjatywą nabycia
Akcji Oferowanych wystąpił sam klient.
Kursy wymiany walut
W poniższych tabelach przedstawiono ogłoszone przez NBP, we wskazanych okresach, kursy średnie, najwyższe
oraz najniższe, a także kursy na koniec okresu dla transakcji walutowych, pomiędzy wskazanymi walutami a PLN.
Kursy wymiany walut stosowane przy sporządzaniu Historycznych Informacji Finansowych za lata 2019-2017,
jak również przy opracowywaniu innych danych zamieszczonych w Prospekcie, mogły różnić się od kursów
przedstawionych w poniższych tabelach. Spółka nie może zapewnić, że w wyniku zawartych transakcji waluta
obca była przeliczana na PLN po wskazanych poniżej kursach albo, że mogła być wymieniana w wyniku
przeprowadzenia transakcji wymiany walut.
Kurs wymiany EUR/PLN
Kurs EUR/PLN
Kurs
średnioważony

Kurs najwyższy

Kurs najniższy

Na koniec okresu

2017

4,26

4,42

4,17

4,17

2018

4,26

4,40

4,14

4,30

2019

4,30
4,44

4,39
4,63

4,24
4,23

4,26
4,62

1 stycznia – 31 października 2020
Źródło: NBP.
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Kurs wymiany USD/PLN
Kurs USD/PLN
Kurs
średnioważony

Kurs najwyższy

Kurs najniższy

Na koniec okresu

2017

3,78

4,23

3,48

3,48

2018

3,61

3,83

3,32

3,76

2019

3,84
3,96

4,02
4,27

3,72
3,67

3,80
3,96

1 stycznia – 31 października 2020
Źródło: NBP.

Kurs wymiany GBP/PLN
Kurs GBP/PLN
Kurs
średnioważony

Kurs najwyższy

Kurs najniższy

Na koniec okresu

2017

4,86

5,20

4,59

4,70

2018

4,82

4,99

4,67

4,79

2019

4,90
5,00

5,13
5,23

4,67
4,80

5,00
5,13

1 stycznia – 31 października 2020
Źródło: NBP.

Kurs wymiany CAD/PLN
Kurs CAD/PLN
Kurs
średnioważony

Kurs najwyższy

Kurs najniższy

Na koniec okresu

2017

2,91

3,15

2,75

2,78

2018

2,79

2,91

2,61

2,76

2019

2,89
2,91

3,03
3,02

2,76
2,77

2,91
2,97

1 stycznia – 31 października 2020
Źródło: NBP.
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WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z OFERTY
Spółka
Zarząd zamierza pozyskać wpływy netto z emisji Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty na poziomie około
85,0 – 95,0 mln PLN. Ostateczna wysokość wpływów netto z emisji Akcji Nowej Emisji będzie uzależniona od
ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji przydzielonych w ramach Oferty, Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji
dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych (jeśli
Inwestorom Instytucjonalnym zostaną przydzielone Akcje Nowej Emisji) oraz Ostatecznej Ceny Akcji Nowej
Emisji w Transzy Pracowniczej oraz łącznej wysokości kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę (zob.
„Informacje dodatkowe—Koszty Oferty”). Spółka nie otrzyma wpływów ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez
Oferujących. Wpływy w tym zakresie będą przysługiwały Oferującym.
Zgodnie z Uchwałą Emisyjną Oferta będzie mogła dojść do skutku nawet w przypadku, gdy ostateczna liczba
Akcji Nowej Emisji przydzielonych w ramach Oferty wyniesie 1 (jedną) Akcję Nowej Emisji. W takiej sytuacji
wpływy netto z emisji Akcji Nowej Emisji nie osiągną zakładanej przez Spółkę wysokości wskazanej powyżej.
Jeżeli do Dnia Przydziału Akcji Oferowanych Spółka w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem potwierdzą,
że poziom zainteresowania Akcjami Oferowanymi nie pozwoli na pozyskanie wpływów netto z emisji Akcji
Nowej Emisji na poziomie zakładanym przez Spółkę, wówczas Spółka odstąpi od przeprowadzenia Oferty, co
będzie także skutkować odstąpieniem od Oferty przez Oferujących (zob. „Warunki Oferty—Zawieszenie Oferty
lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty—Odstąpienie (wycofanie z Oferty)”).
Informacja na temat rzeczywistych wpływów z emisji Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty oraz ostatecznej
wysokości kosztów Oferty zostanie opublikowana przez Spółkę w formie raportu bieżącego zgodnie z § 16
Rozporządzenia o Raportach.
Zarząd zamierza przeznaczyć całość wpływów z emisji Akcji Nowej Emisji na następujące cele:
–

dalszy rozwój zespołów produkcyjnych Grupy we wszystkich lokalizacjach;

–

prace rozwojowe związane z rozwijaniem koncepcji nowych gier wideo oraz pozyskanie nowego lub
nowych zespołów produkcyjnych lub uruchomienie nowych studiów produkcyjnych Grupy, lub przejęcie
podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo; oraz

–

opracowanie koncepcji wykorzystania potencjału IP będącego własnością Grupy lub wytworzenie
nowego IP.

Na przełomie maja i czerwca 2019 r. Grupa, poprzez swoją spółkę zależną PCF U.S., otworzyła studio w Nowym
Jorku i zatrudniła około trzydziestoosobowy zespół, składający się z deweloperów, którzy wcześniej byli związani
z producentami gier wideo takimi jak Avalanche Studios, Defiant Studios, Rockstar Games oraz Capcom Co. Na
Datę Prospektu zespół PCF U.S. zarządzany jest przez Davida Grijnsa (Studio Head, Szef Studia) oraz Rolanda
Lesterlina (Creative Director, Dyrektor Kreatywny), którzy w latach 2011 i 2016 byli jednymi z założycieli,
odpowiednio, studia w Nowym Jorku dla szwedzkiego producenta gier Avalanche Studios oraz Defiant Studios.
Celem Emitenta jest rozbudowanie zespołów produkcyjnych we wszystkich lokalizacjach, w tym zespołu
produkcyjnego w Nowym Jorku (PCF U.S.) i start-up studia w Montrealu (PCF Canada) o deweloperów z
doświadczeniem w produkcji światowej klasy gier wideo. W tym zakresie, w perspektywie 12 – 18 miesięcy od
Daty Prospektu, Zarząd planuje rozbudowę zespołów produkcyjnych PCF U.S. i PCF Canada do 50 – 60 osób i
przeniesienie tak powiększonych zespołów do nowych siedzib w Nowym Jorku i Montrealu. Emitent zakłada
przeznaczenie na dalszy rozwój zespołów produkcyjnych Grupy we wszystkich lokalizacjach, w tym na
rozbudowę zespołu produkcyjnego PCF U.S. i PCF Canada, środków z emisji Akcji Nowej Emisji w wysokości
około 15,0 – 20,0 mln PLN.
Poza planowaną rozbudową zespołów produkcyjnych Grupy w obrębie zaplanowanych i realizowanych projektów
(Outriders, w tym dalszego wsparcia deweloperskiego i rozszerzenia zawartości tej gry, Project Gemini oraz
Project Dagger), Zarząd na bieżąco analizuje możliwości w zakresie pozyskania nowego lub nowych zespołów
deweloperskich lub uruchomienia nowych studiów produkcyjnych, lub też akwizycji podmiotów działających w
branży produkcji gier wideo na potrzeby tworzenia nowych koncepcji czy produkcji gier. Przykładem tego rodzaju
działań było nie tylko włączenie do Grupy w ramach PCF U.S. deweloperów związanych wcześniej ze studiami
Avalanche Studios czy Defiant Studios, ale również pozyskanie w 2018 r. rzeszowskiego, trzydziestoosobowego,
zespołu deweloperów pracującego wcześniej dla CI Games S.A. W tym zakresie, w perspektywie 18 – 24 miesięcy
od Daty Prospektu, Zarząd planuje rozbudowę zespołu produkcyjnego Grupy i zakłada przeznaczenie na ten cel
środków z emisji Akcji Nowej Emisji w wysokości około 30,0 – 32,0 mln PLN, a także dalszy rozwój PCF
Framework zakładając przeznaczenie na ten cel środków z emisji Akcji Nowej Emisji w wysokości około 5,0 –
6,0 mln PLN.

34

WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z OFERTY

Zarząd planuje również wykorzystać potencjał IP będący własnością Grupy, który skupia wokół siebie grono
fanów, lub wytworzenie nowego IP na bazie oryginalnego pomysłu kreatywnego i artystycznego. Ze względu na
jakość i oryginalność shooterów Grupy, pozytywny odbiór graczy oraz korzystne recenzje krytyków, Zarząd
planuje rozpoczęcie prac związanych z rozwijaniem własnego IP. W tym zakresie, w perspektywie 24 – 36
miesięcy od Daty Prospektu, Zarząd planuje rozpocząć prace nad produkcją gry wykorzystującej IP Grupy. W tym
celu konieczne będzie wcześniejsze zbudowanie odpowiedniego zespołu produkcyjnego oraz opracowanie
koncepcji nowej gry. Ponadto, Zarząd planuje, aby zależnie od efektów wstępnych prac nad produkcją oraz
sytuacji rynkowej, po wzmocnieniu zespołu deweloperskiego Grupy, zdobyciu dalszego doświadczenia,
pozyskaniu kompetencji w zakresie działalności wydawniczej, rozwinięciu dodatkowych funkcjonalności PCF
Framework, a także zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych, wyżej wymienione produkcje mogły być
tworzone przez Grupę w modelu self-publishing. Zarząd planuje przeznaczyć na ten cel środki z emisji Akcji
Nowej Emisji w wysokości około 35,0 – 37,0 mln PLN, a także środki finansowe wygenerowane przez Grupę w
okresie poprzedzającym decyzję o realizacji wyżej wymienionego celu oraz w trakcie jego realizacji.
Spółka nie planuje zmiany celów przeznaczenia wpływów z emisji Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty, lecz
zastrzega sobie prawo do takiej zmiany w sytuacji, gdyby realizacja wskazanych celów okazała się niecelowa lub
niemożliwa, lub gdyby wystąpiły okoliczności lub zdarzenia mogące mieć negatywny wpływ na działalność
Spółki lub Grupy. Spółka zastrzega też sobie prawo do zmiany sposobu alokowania środków pochodzących z
Akcji Nowej Emisji pomiędzy wyżej wymienionymi celami.
Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego sposobu wykorzystania wpływów z emisji Akcji Nowej
Emisji, w tym do zmiany celów emisji przed przydziałem Akcji Oferowanych, o czym poinformuje inwestorów
w drodze suplementu do Prospektu. Od momentu gdy Spółka podlegać będzie obowiązkom informacyjnym,
informacje dotyczące jakichkolwiek zmian w wykorzystaniu wpływów z Oferty zostaną podane do publicznej
wiadomości w formie raportu bieżącego zgodnie z art. 17 MAR niezwłocznie po podjęciu odpowiedniej decyzji.
Zgodnie z art. 5a Ustawy o Ofercie, wpłaty pieniężne z tytułu zapisów na Akcje Nowej Emisji będące przedmiotem
Oferty, będą gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym lub wydzielonych rachunkach bankowych firmy
inwestycyjnej pośredniczącej w Ofercie, tj. Globalnego Koordynatora. Środki pieniężne pochodzące z wpłat nie
mogą zostać przekazane Spółce przed dniem dopuszczenia Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym.
W przypadku niedopuszczenia Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym w terminie ważności
Prospektu wpłaty na Akcje Nowej Emisji zostaną zwrócone Inwestorom. Akcje Nowej Emisji przydzielone w
Ofercie ulegną umorzeniu. Umorzenia dokona Zarząd bez zwoływania Walnego Zgromadzenia. Przepisy art. 359
§ 7 i art. 455 § 3 KSH będą miały odpowiednie zastosowanie do umorzenia (zob. również „Warunki Oferty—
Wymogi wynikające z art. 5a Ustawy o Ofercie”).
Oferujący
Wpływy ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych otrzymają Oferujący i będą one zależne od ostatecznej liczby Akcji
Sprzedawanych, które zostaną sprzedane przez Oferujących w Ofercie oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych
dla Inwestorów Instytucjonalnych.
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DYWIDENDA I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY
Dane historyczne na temat dywidendy
W tabeli poniżej zamieszczono informacje dotyczące zysku netto Spółki za lata obrotowe 2019-2017.
Rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2019
2018
2017
(PLN)
Zysk netto Spółki dostępny do podziału

2.235.443,13(1)

13.873.995,20(2)

15.035.779,30(3)

Zysk netto Spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. sporządzonym zgodnie
z MSSF.
(2)
Zysk netto Spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. sporządzonym zgodnie
z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o Rachunkowości oraz regulacjach wydanych na jej podstawie (tj. Polskimi Standardami
Rachunkowości).
(3)
Zysk netto Spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. sporządzonym zgodnie
z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o Rachunkowości oraz regulacjach wydanych na jej podstawie (tj. Polskimi Standardami
Rachunkowości).
Źródło: Spółka.
(1)

W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi za lata 2019-2017 oraz do Daty Prospektu Spółka
dokonała jednej wypłaty dywidendy, tj. w 2019 r. Spółka wypłaciła wspólnikom Spółki przed przekształceniem
w spółkę akcyjną dywidendę za 2018 r. w kwocie 5,0 mln PLN, tj. 454,55 PLN na jeden udział w Spółce.
Spółka nie wypłaciła dywidendy za 2017 r. ani za 2019 r. przeznaczając zysk netto Spółki dostępny do podziału
na kapitał zapasowy.
Polityka Spółki w zakresie wypłaty dywidendy
Na Datę Prospektu, zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką w zakresie wypłaty dywidendy, w odniesieniu do
zysków wypracowanych za rok obrotowy 2020 i kolejne lata obrotowe Zarząd przewiduje rekomendowanie
wypłaty dywidendy na poziomie od 10% do 20% zysku netto. Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości
dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd weźmie pod uwagę w szczególności
perspektywy Grupy, przyszłe oczekiwane zyski, pozycję finansową Grupy oraz plany rozwoju Grupy, a także
mające zastosowanie regulacje prawne. Zarząd nie gwarantuje ani nie zapewnia w żaden sposób wielkości zysku
osiągniętego przez Spółkę i jego części, która może być przeznaczona na wypłatę dywidendy. Podjęcie decyzji o
wypłacie dywidendy oraz wielkości wypłacanej dywidendy zależy w każdym wypadku od decyzji akcjonariuszy
w ramach zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którzy nie są związani w żaden sposób rekomendacją Zarządu.
Wszystkie Akcje, włącznie z Akcjami Oferowanymi, mają równe prawa do dywidendy (oraz zaliczki na poczet
dywidendy) i uprawniają posiadaczy do udziału w zyskach Spółki z dniem ich nabycia, pod warunkiem podjęcia
przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku (lub odpowiednio, w przypadku zaliczki na poczet
dywidendy, uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej) i ustaleniu dnia wypłaty dywidendy jako daty przypadającej po
dacie nabycia Akcji.
Ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy
Zgodnie z odpowiednimi przepisami KSH, w spółce publicznej dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy
ustalane są przez zwyczajne walne zgromadzenie tej spółki. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień
przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty
dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.
Zgodnie z przepisami KSH, kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy spółki nie może przekraczać
sumy: (i) zysku spółki za odpowiedni rok obrotowy; (ii) niepodzielonych zysków z lat ubiegłych; oraz (iii) kwot
przeniesionych z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na
wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie
z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub
rezerwowe.
Statut upoważnia Zarząd do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za
dany rok obrotowy. Zgodnie z KSH, o planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłasza co najmniej na cztery tygodnie
przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość
kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten
powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. Spółka może wypłacić zaliczkę na
poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy
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wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku
obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o
kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz
pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
Na Datę Prospektu, Statut nie zawiera ograniczeń dotyczących wypłaty dywidendy. Zgodnie ze Statutem oraz
KSH powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z KSH uchwała walnego zgromadzenia w przedmiocie podziału zysku, wyłączenia zysku od podziału
oraz wypłaty dywidendy wymaga bezwzględnej większości oddanych głosów.
Szczegółowe informacje na temat wypłaty dywidendy zostały opisane w rozdziale „Prawa związane z Akcjami—
Prawa akcjonariuszy⎯Prawo do dywidendy”.
Dochody uzyskane z dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych z siedzibą w
Polsce są opodatkowane podatkiem dochodowym od uzyskanego przychodu (dochodu). Szczegółowe informacje
dotyczące opodatkowania dywidendy znajdują się w rozdziale „Opodatkowanie⎯Opodatkowanie dochodów z
dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych”.
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Tabela poniżej prezentuje kapitalizację i zadłużenie Grupy na 31 sierpnia 2020 r. Prezentowane wielkości nie były
weryfikowane przez biegłego rewidenta. Poniższe dane należy analizować łącznie Historycznymi Informacjami
Finansowymi oraz informacjami przedstawionymi w rozdziale „Analiza operacyjna i finansowa”, a także danymi
finansowymi zawartymi w innych częściach niniejszego Prospektu.
Stan na
31 sierpnia 2020 r.
(mln PLN)
(niezbadane)
Zadłużenie krótkoterminowe(1)
Gwarantowane(2)
Zabezpieczone(3)
Niegwarantowane/niezabezpieczone
Zadłużenie długoterminowe(4)
Gwarantowane(2)
Zabezpieczone(3)
Niegwarantowane/niezabezpieczone
Kapitał własny
w tym:
Kapitał podstawowy
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane
Całkowite zadłużenie i kapitał własny razem
A. Środki pieniężne
B. Ekwiwalenty środków pieniężnych
C. Płynność (A+B)
D. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty
E. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego
F. Pozostałe zadłużenie krótkoterminowe
G. Zadłużenie krótkoterminowe (D+E+F)
H. Zadłużenie krótkoterminowe netto (G-C)
I. Kredyty i pożyczki długoterminowe
J. Niewykupione obligacje
K. Pozostałe zadłużenie długoterminowe
L. Zadłużenie długoterminowe (I+J+K)
M. Zadłużenie netto (H+L)(5)

2,8
1,8
0,3
0,8
9,2
6,8
0,4
2,0
72,1
0,6
46,9
24,6
84,1
44,5
44,5
2,8
2,8
(41,7)
1,5
7,7
9,2
(32,5)

Zadłużenie krótkoterminowe obejmuje krótkoterminową część zobowiązań z tytułu leasingu, krótkoterminową część zobowiązań z tytułu
najmu powierzchni biurowej skapitalizowanych zgodnie z MSSF 16, krótkoterminową część zobowiązań z tytułu umowy subwencji z Polskim
Funduszem Rozwoju S.A. (zob. „Opis działalności—Istotne umowy—Umowa subwencji z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w ramach
programu rządowego związanego z pandemią COVID-19”), z uwzględnieniem oczekiwanego umorzenia 50% kwoty subwencji. Zadłużenie
krótkoterminowe nie obejmuje zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
(2)
Zadłużenie gwarantowane obejmuje zobowiązanie z tytułu umowy najmu powierzchni biurowej, w związku z którym na rzecz wynajmującego
została wystawiona gwarancja bankowa.
(3)
Zabezpieczone zadłużenie obejmuje zobowiązania z tytułu umów leasingu, co do których zostały ustanowione zabezpieczenia (np. weksel).
(4)
Zadłużenie długoterminowe obejmuje długoterminową część zobowiązań z tytułu leasingu, długoterminową część zobowiązań z tytułu najmu
powierzchni biurowej skapitalizowanych zgodnie z MSSF 16 oraz długoterminową część zobowiązań z tytułu umowy subwencji z Polskim
Funduszem Rozwoju S.A. (zob. „Opis działalności—Istotne umowy—Umowa subwencji z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w ramach
programu rządowego związanego z pandemią COVID-19”), z uwzględnieniem oczekiwanego umorzenia 50% kwoty subwencji. Zadłużenie
długoterminowe nie obejmuje zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
(5)
Na dzień 31 sierpnia 2020 r. Grupa wykazała ujemne zadłużenie netto, co oznacza, że na dzień 31 sierpnia 2020 r. posiadane przez Grupę
środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych przewyższały sumę krótko- i długoterminowego zadłużenia Grupy.
Źródło: Spółka.
(1)

Zobowiązania warunkowe i pośrednie
Zobowiązania warunkowe Grupy na dzień 31 sierpnia 2020 r. opisane są w rozdziale „Analiza operacyjna i
finansowa—Zobowiązania warunkowe”.
Na Datę Prospektu Grupa nie ma zobowiązań, które byłyby przez Zarząd klasyfikowane jako zobowiązania
pośrednie.
Oświadczenie dotyczące kapitału obrotowego
Zarząd oświadcza, że w jego ocenie poziom kapitału obrotowego posiadanego przez Grupę oraz jej zdolność do
generowania dodatnich przepływów z działalności operacyjnej są wystarczające dla pokrycia przez nią obecnych
potrzeb w okresie co najmniej 12 miesięcy od Daty Prospektu.
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Na powyższe oświadczenie Emitenta nie ma wpływu sytuacja związana z pandemią COVID-19 oraz
identyfikowane przez Grupę ryzyka z nią związane. Wpływ pandemii na Grupę został przedstawiony w punkcie
„Opis działalności—Działalność—Wpływ pandemii COVID-19 na Grupę”. Główne czynniki ryzyka dotyczące
pandemii COVID-19 zostały opisane natomiast w rozdziale „Czynniki ryzyka—Czynniki ryzyka związane z
działalnością Grupy—Ryzyko związane z opóźnieniem lub niedojściem do skutku premiery gry Outriders lub
innych gier produkowanych przez Grupę” oraz „—Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym działa
Grupa—Ryzyko niekorzystnych zmian związanych z pandemią COVID-19”.
Kapitał obrotowy rozumiany jest przez Grupę jako zdolność do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz
innych płynnych zasobów w celu terminowego regulowania zobowiązań.
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ANALIZA OPERACYJNA I FINANSOWA
Poniższe omówienie sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy oparte jest przede wszystkim na Historycznych
Informacjach Finansowych. Niniejszy rozdział należy analizować łącznie z tymi sprawozdaniami finansowymi
oraz innymi informacjami finansowymi zawartymi w Prospekcie. Informacje o zasadach rachunkowości
stosowanych przy sporządzaniu Historycznych Informacji Finansowych a także założeniach, ocenach i
oszacowaniach mających wpływ na stosowanie tych zasad rachunkowości zawiera punkt „—Zasady
rachunkowości, założenia, osądy i szacunki” poniżej.
Niektóre informacje przedstawione w niniejszym rozdziale, w tym informacje zawarte w punkcie „—Nakłady
inwestycyjne” poniżej i niektóre informacje przedstawione w innych częściach Prospektu, w tym informacje w
rozdziale „Kapitalizacja i zadłużenie”, nie pochodzą z Historycznych Informacji Finansowych i nie podlegały
badaniu ani weryfikacji przez biegłego rewidenta. Informacji tych nie należy traktować jako obrazu historycznych
lub przyszłych wyników działalności, sytuacji finansowej lub perspektyw rozwoju, ani wykorzystywać do
analizowania działalności Grupy w oderwaniu od Historycznych Informacji Finansowych i pozostałych informacji
finansowych zawartych w Prospekcie. Spółka uwzględniła je w Prospekcie ponieważ uważa, że mogą być
pomocne w ocenie jej działalności.
Niniejszy rozdział zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, obarczone wieloma ryzykami i niepewnościami,
wynikającymi, między innymi, z niepewnych zdarzeń i okoliczności mogących wywierać decydujący wpływ na
sytuację finansową, działalność i perspektywy Grupy. Rzeczywiste wydarzenia i wyniki działalności Grupy mogą
znacząco odbiegać od wyników prezentowanych w stwierdzeniach dotyczących zdarzeń przyszłych będących
rezultatem działania czynników opisanych poniżej i w rozdziale „Czynniki ryzyka”.
Dane finansowe prezentowane w niniejszym rozdziale w nawiasach stanowią wartości ujemne. W danych
finansowych zawartych w niniejszym rozdziale użycie myślnika („–”) oznacza, że dana wielkość nie jest ujęta w
sprawozdawczości za dany okres sprawozdawczy, natomiast użycie wartości zero („0,0”) oznacza, że wielkość
jest ujęta w sprawozdawczości, ale jako niższa niż 50 tys. PLN – została zaokrąglona do zera.
Wprowadzenie
Grupa Emitenta jest jednym z trzech, obok CD Projekt S.A. oraz Techland sp. z o.o., najbardziej doświadczonych
polskich producentów gier wideo z segmentu AAA, tj. gier wysokobudżetowych charakteryzujących się wysoką
jakością produkcji, dedykowanych na komputery osobiste (PC) oraz konsole PlayStation i Xbox, dostępnych do
nabycia w globalnej dystrybucji cyfrowej – m.in. na platformach dystrybucyjnych Steam, PlayStation Store oraz
Microsoft Store, jak również w wersji pudełkowej.
Na Datę Prospektu model prowadzonej przez Grupę działalności opiera się na wieloletnim procesie produkcji
niewielkiej liczby, starannie dopracowanych gier dających graczom możliwość długiego czasu rozgrywki,
tworzonych na rzecz zewnętrznego wydawcy przez prawie 200 osobowy zespół produkcyjny zlokalizowany w
Polsce (w Warszawie i Rzeszowie), Stanach Zjednoczonych (w Nowym Jorku) oraz w Wielkiej Brytanii (w
Newcastle) wspierany przez dwa start-up studia zlokalizowane w Polsce (w Łodzi) i Kanadzie (w Montrealu). Na
Datę Prospektu Grupa pracuje na silniku Unreal Engine 4 będąc jednym z europejskich liderów pod względem
doświadczenia w zakresie produkcji gier wideo na tym silniku. Na Datę Prospektu Grupa nie prowadzi własnej
działalności wydawniczej.
People Can Fly, studio projektowe Grupy założone w 2002 r., jest jednym z pionierów polskiego i europejskiego
rynku gier wideo typu shooter w formule strzelanek pierwszoosobowych (first-person perspective shooter (shooter
FPP)) oraz trzecioosobowych (third-person perspective shooter (shooter TPP)). Grupa zdobywała doświadczenie
w produkcji gier współpracując z międzynarodowymi wydawcami gier z segmentu AAA. Do gier
wyprodukowanych przez People Can Fly należą Painkiller (wydawca DreamCatcher Interactive Inc., 2004 r.) oraz
Bulletstorm (wydawca Electronic Arts, Inc., 2011 r.), jak również wersja remaster gry Bulletstorm – Bulletstorm:
Full Clip Edition (wydawca Gearbox Publishing, LLC, 2017 r.) oraz wersja tej gry na konsolę Nintendo Switch –
Bulletstorm: Duke of Switch Edition (wydawca Gearbox Publishing, LLC, 2019 r.). Do oryginalnych produkcji
studia People Can Fly należą również DLC do wydanych gier, takie jak Painkiller: Battle out of Hell (2004 r.)
oraz Painkiller: Hell Wars (2006 r.) (oba DLC wydane przez DreamCatcher Interactive Inc.), jak również
Bulletstorm: Gun Sonata i Bulletstorm: Blood Symphony (oba DLC wydane przez Electronic Arts, Inc., 2011 r.).
Ponadto, w latach 2007-2015 Grupa współpracowała przy produkcji autorskich projektów deweloperskich grupy
Epic Games z segmentu Triple-A, takich jak Gears of War (2007 r.), Gears of War 2 (2008 r.) oraz Gears of War
3 (2011 r.) (wydawca Microsoft Game Studios), jak również w koprodukcji z Epic Games wyprodukowała grę
Gears of War: Judgment (wydawca Microsoft Game Studios, 2013 r.) oraz DLC do tej gry, tj. Gears of War:
Judgment: Haven, Gears of War: Judgment: Call to Arms, Gears of War: Judgment: Dreadnought oraz Gears of
War: Judgment: Lost Relics (wszystkie DLC wydane w 2013 r. przez Microsoft Game Studios). W ramach
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trwającego osiem lat partnerstwa z Epic Games studio People Can Fly współpracowało także przy Fortnite, Infinity
Blade, SpyJinx, Unreal Tournament oraz Paragon.
Na Datę Prospektu Grupa związana jest z wydawcą Square Enix pracując nad największą pod względem budżetu
i złożoności w dotychczasowej historii Grupy grą z gatunku shooter RPG zatytułowaną Outriders, której premiera
jest planowana na 2 lutego 2021 r. Równolegle na Datę Prospektu Grupa prowadzi prace dla Square Enix nad
dalszym wsparciem deweloperskim i rozszerzeniem zawartości gry Outriders oraz nad nową grą z segmentu
Triple-A – Project Gemini. Ponadto, w lipcu 2020 r. PCF U.S. zawarł z Take-Two Interactive, jednym z
globalnych wydawców gier z segmentu AAA, umowę produkcyjno-wydawniczą dotyczącą wyprodukowania
przez Grupę gry z gatunku gier akcji RPG pod roboczym tytułem Project Dagger.
Gry wyprodukowane lub współprodukowane przez studio People Can Fly są wysoko oceniane przez
specjalistyczne serwisy internetowe zajmujące się tematyką gier wideo.
Grupa prowadzi działalność w oparciu o dwa segmenty działalności będące jednocześnie segmentami
sprawozdawczymi Grupy: (i) produkcja gier na zlecenie; oraz (ii) prawa autorskie do wyprodukowanych gier
(tantiemy). Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd Emitenta kieruje się rodzajem uzyskiwanych
przychodów.
W okresach 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 i 2019 r. oraz latach zakończonych 31 grudnia 2019, 2018
i 2017 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy wyniosły, odpowiednio, 52,6 mln PLN, 26,8 mln PLN, 83,9 mln
PLN, 70,3 mln PLN i 44,1 mln PLN (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu w latach 2019-2017 wyniósł 38,0%).
Wzrostowi przychodów ze sprzedaży Grupy towarzyszy zachowanie wysokiej rentowności jej działalności. W
okresach 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 i 2019 r. oraz latach zakończonych 31 grudnia 2019, 2018 i
2017 r. marża EBITDA Grupy wyniosła, odpowiednio, 40,3%, 9,8%, 11,7%, 31,8% i 50,7%, marża Skorygowanej
EBITDA Grupy wyniosła, odpowiednio, 33,6%, 16,4%, 22,0%, 35,6% i 53,9%, natomiast marża Skorygowanej
EBITDA Produkcyjnej Grupy wyniosła, odpowiednio, 30,5%, 15,1%, 20,9%, 31,9% i 42,1%. Zysk netto Grupy
w okresach 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 i 2019 r. oraz latach zakończonych 31 grudnia 2019, 2018
i 2017 r. wyniósł, odpowiednio, 17,3 mln PLN, 0,8 mln PLN, 4,8 mln PLN, 15,9 mln PLN i 14,0 mln PLN.
Bliższe informacje zawiera rozdział „Opis działalności”.
Kluczowe czynniki i znaczące tendencje wpływające na wyniki działalności Grupy i jej sytuację finansową
Spółka jest zdania, że opisane niżej tendencje oraz czynniki związane ze Spółką w istotny sposób wpływały na
wyniki działalności i sytuację finansową Grupy w okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi.
Spółka przewiduje, że w przyszłości będą one nadal wywierać znaczący wpływ na wyniki działalności i sytuację
finansową Grupy:
•

Wdrożenie strategii rozwoju Grupy;

•

Umowy z wydawcami gier wideo produkowanych przez Grupę;

•

Wahania kursów wymiany walut;

•

Inwestycje w rozwój talentów i koszty produkcji gier;

•

Inwestycje w rozwój PCF Framework, modernizację i rozbudowę infrastruktury IT oraz nowe technologie.

Wdrożenie strategii rozwoju Grupy
Powodzenie działalności Grupy w dużym stopniu zależy od jej zdolności do efektywnego wdrażania przyjętej
strategii działalności. Grupa jest przekonana, że dotychczas z powodzeniem realizowała założone cele
strategiczne, czego dowodzi systematyczny rozwój jej działalności. Na Datę Prospektu strategia przewiduje szereg
inicjatyw w horyzoncie krótko- i długoterminowym (zob. „Opis działalności—Strategia”).
Zdaniem Spółki pomyślne wdrożenie jej strategii oraz zadań na rzecz rozwoju działalności wspierających cele
strategiczne Grupy miały dotychczas i nadal będą mieć zasadniczy wpływ na przychody, działalność, wyniki,
sytuację finansową oraz perspektywy Grupy.
Umowy z wydawcami gier wideo produkowanych przez Grupę
W związku z tym, że Grupa nie prowadzi samodzielnie działalności wydawniczej, przychody Grupy zależą w
znacznym stopniu od umów zawartych z wydawcami gier produkowanych przez Spółkę. Ze względu na
doświadczenie i renomę Grupy, Grupa posiada możliwość współpracy z wiodącymi wydawcami gier z segmentu
Triple-A na świecie dysponującymi wysokimi budżetami na produkcję i wydanie gry. Przyjęty przez Emitenta
model prowadzenia działalności, polegający na produkcji gier wideo bez powiązania tej działalności z
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działalnością wydawniczą, znacząco odróżnia Emitenta od innych wiodących polskich studiów produkujących gry
wideo z segmentu AAA pozwalając skutecznie dywersyfikować ryzyka związane z sukcesem komercyjnym gry.
Model biznesowy Emitenta opiera się na długofalowej współpracy Emitenta z wydawcą nad produkcją
wysokobudżetowej gry wideo w zamian za wynagrodzenie otrzymywane od wydawcy za wykonanie kolejnych
etapów pracy nad grą (tzw. milestone’ów). Ponadto, po wydaniu gry przez wydawcę Emitent jest uprawniony do
udziału w zyskach ze sprzedaży gry (tantiemy). Powyższy model pozwala z jednej strony na zapewnienie Grupie
płynności finansowej poprzez stałe przepływy pieniężne od wydawcy oraz realizację już na etapie procesu
produkcji gry marży niezależnej od wolumenu sprzedaży samej gry, a z drugiej strony udział Grupy w sukcesie
wydawniczym gry. W ten sposób Emitent istotnie ogranicza ryzyko związane z samodzielnymi, autorskimi
projektami z segmentu AAA realizowanymi przez Grupę.
W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi Emitent był stroną: (i) umowy produkcyjnowydawniczej ze Square Enix na produkcję gry Outriders z 16 lutego 2016 r. (ze zm.) (zob. „Opis działalności—
Działalność—Segmenty działalności—Segment produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji
gier na zlecenie—Umowa produkcyjno-wydawnicza na Outriders”); oraz (ii) umowy produkcyjno-wydawniczej z
Gearbox Publishing, LLC na produkcję wersji remaster gry Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition (zob.
„Opis działalności—Działalność—Segmenty działalności—Segment praw autorskich do wyprodukowanych gier
(tantiemy)—Umowy dotyczące segmentu praw autorskich do wyprodukowanych gier (tantiemy)—Umowa
produkcyjno-wydawnicza na Bulletstorm: Full Clip Edition (remaster)”).
Dodatkowo, od początku 2020 r. Grupa prowadzi również prace dla Square Enix nad dalszym wsparciem
deweloperskim i rozszerzeniem zawartości gry Outriders oraz nad Project Gemini (zob. „Opis działalności—
Działalność—Segment produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na zlecenie—
Umowa wykonawcza (content rider) dotycząca Outriders” oraz „—Umowa produkcyjno-wydawnicza na Project
Gemini”), jak również prace nad nową produkcją Project Dagger, w związku z którą w lipcu 2020 r. PCF U.S.
oraz Take-Two Interactive, podmiot znajdujący się w czołówce wydawców gier z segmentu AAA na świecie,
zawarły umowę produkcyjno-wydawniczą dotyczącą wyprodukowania przez Grupę nowego tytułu – Project
Dagger (zob. „Opis działalności—Działalność—Segment produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu
produkcji gier na zlecenie—Umowa produkcyjno-wydawnicza na Project Dagger”). Emitent ocenia, że powyższa
umowa z Take-Two Interactive będzie stanowiła istotne źródło przychodów Emitenta w ciągu kilku najbliższych
lat.
Powyższe umowy odpowiadały za większość przychodów ze sprzedaży Grupy, odpowiednio, w segmencie
sprawozdawczym Produkcja gier na zlecenie (50,3 mln PLN, 26,3 mln PLN, 82,7 mln PLN, 66,5 mln PLN oraz
35,0 mln PLN w okresach 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 i 2019 r. oraz w latach zakończonych 31
grudnia 2019, 2018 i 2017 r.) oraz Prawa autorskie do wyprodukowanych gier (tantiemy) (2,4 mln PLN, 0,4 mln
PLN, 1,2 mln PLN, 3,8 mln PLN oraz 9,0 mln PLN w okresach 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 i 2019
r. oraz w latach zakończonych 31 grudnia 2019, 2018 i 2017 r.). Szczegółowe informacje na temat wyników
działalności i sytuacji finansowej Grupy w okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi zostały
zawarte w punktach „—Wyniki działalności—Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r. w porównaniu do
okresu 6 miesięcy zakończonego 30 czerwca 2019 r.”, „—Wyniki działalności—Rok zakończony 31 grudnia 2019
r. w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2018 r.” oraz „—Wyniki działalności—Rok zakończony 31
grudnia 2018 r. w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2017 r.”.
Choć Grupa zakłada kontynuowanie powyższego modelu biznesowego prowadzonej działalności, to po
wzmocnieniu zespołu deweloperskiego, zdobyciu dalszego doświadczenia, pozyskaniu kompetencji w zakresie
działalności wydawniczej, rozwinięciu dodatkowych funkcjonalności PCF Framework (rozwijanego przez Spółkę
własnego, unikalnego oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w procesie tworzenia gier), a także
zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych, planuje rozpoczęcie produkcji gier wideo w modelu selfpublishing, tj. również jako wydawca wyprodukowanych przez siebie gier wideo w oparciu o istniejące lub nowo
wytworzone przez Grupę IP (zob. „Opis działalności—Strategia”).
Zdaniem Spółki, w związku z przyjętym modelem biznesowym, umowy z wydawcami gier wideo produkowanymi
przez Grupę oraz ich warunki miały dotychczas i nadal będą mieć kluczowy wpływ na przychody, działalność,
wyniki, sytuację finansową oraz perspektywy Grupy.
Wahania kursów wymiany walut
W związku z tym, że istotna część transakcji w Grupie, zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów,
przeprowadzana jest w walucie obcej, Grupa była i jest narażona na wahania kursów walut. Grupa główne
przychody dotychczas realizowała w walucie EUR i obejmowały one przychody z tytułu wykonywania
poszczególnych milestone’ów w ramach umowy produkcyjno-wydawniczej ze Square Enix oraz w walutach USD,
EUR, GBP, które obejmowały przychody wynikające ze zwrotu przez Square Enix kosztów poniesionych przez
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Grupę z tytułu zaangażowania podmiotów zewnętrznych do wykonania konkretnych prac w ramach produkcji gry
Outriders. Podstawowa pozycja kosztów obejmująca koszty zespołu deweloperskiego Grupy zlokalizowanego w
Polsce rozliczana jest w PLN, natomiast po stronie kosztów w spółkach zależnych transakcje wyrażone są w
walutach obcych (głównie USD, GBP, EUR oraz CAD).
Na Datę Prospektu Grupa jest i w najbliższej przyszłości będzie narażona również na ryzyko walutowe związane
z realizacją umowy produkcyjno-wydawniczej dotyczącej wyprodukowania przez Grupę nowego tytułu – Project
Dagger pomiędzy PCF U.S. a Take-Two Interactive (zob. „Opis działalności—Działalność—Segmenty
działalności—Segment produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na zlecenie—
Umowa produkcyjno-wydawnicza na Project Dagger”), bowiem całość przychodów z tytułu umowy będzie
generowana w USD, natomiast powiązane koszty będą ponoszone przez Grupę zarówno w USD, jak i PLN. W
związku z powyższą umową, szczególne znaczenie dla Grupy ma i w najbliższej przyszłości będzie miało
kształtowanie się kursów USD/PLN.
Umowa produkcyjno-wydawnicza ze Square Enix na produkcję gry Outriders zawiera postanowienia
zabezpieczające Grupę przed ryzykiem zmiany kursu EUR/PLN. Ponadto Grupa stara się w sposób naturalny
zabezpieczać bazę kosztów w danej walucie, dopasowując ją do strumienia przychodów w tej walucie, ale nie
stosuje instrumentów finansowych w celu zabezpieczenia ryzyka kursowego. W przyszłości, jeżeli okaże się, że
naturalne zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym jest niewystarczające, Spółka może rozważyć skorzystanie z
innych narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak instrumenty pochodne dla wybranych par walut.
Inwestycje w zespół i koszty produkcji gier
Działalność Emitenta w znaczącym stopniu opiera się na umiejętnościach oraz doświadczeniu osób stanowiących
zespół pracujący na Datę Prospektu m.in. przy produkcji Outriders i dalszym wsparciu deweloperskim oraz
rozszerzeniu zawartości tej gry, Project Gemini oraz Project Dagger, a także kadry kierowniczej Emitenta.
Wysokie umiejętności oraz doświadczenie członków zespołów Grupy przekładają się na jakość gier Grupy oraz
zapewniają możliwość dochowania terminów ich produkcji określonych w umowach zawartych z wydawcami, od
których z kolei uzależniona jest płatność wynagrodzenia na rzecz Emitenta w czasie całego okresu produkcji gry.
Grupa realizuje produkcje swoich gier przede wszystkim w oparciu o umowy cywilnoprawne zawarte ze swoimi
współpracownikami, zlecając wykonanie poszczególnych prac podwykonawcom zewnętrznym w uzgodnionym
zakresie.
Kluczowe znaczenie dla działalności produkcyjnej Grupy mają deweloperzy posiadający odpowiednie
umiejętności i doświadczenie w produkcji gier z segmentu AAA, zwłaszcza w wykorzystywaniu silnika Unreal
Engine. Ponadto, kluczowe znaczenie w procesie produkcji gier ma kadra kierownicza Grupy oraz osoby
bezpośrednio kierujące poszczególnymi projektami. Jednocześnie we wszystkich krajach, w których
zlokalizowane są zespoły deweloperskie, tj. w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii i w
Kanadzie istnieje wysoki popyt na specjalistów z zakresu produkcji gier wideo, przy zauważalnym ich deficycie.
Dlatego też Grupa dotychczas inwestowała i zamierza kontynuować inwestowanie istotnych środków we
współpracę z wysoko wykwalifikowanymi i doświadczonymi współpracownikami. Na Datę Prospektu
międzynarodowy zespół produkcyjny Grupy stanowią m.in. deweloperzy, wcześniej współpracujący z takimi
studiami jak: Avalanche Studios, Defiant Studios, Rockstar Games, Capcom Co., a w Polsce – CI Games S.A.,
Flying Wild Hog sp. z o.o., Techland sp. z o.o. czy CD Projekt S.A. W Dacie Prospektu zespół ten składał się z
prawie 200 osób, w tym wysokiej klasy specjalistów w zakresie programowania, animacji, szeroko pojętej grafiki
(art i tech art), designu, audio oraz produkcji gier wideo pracujących w lub współpracujących z czterema studiami
Grupy zlokalizowanymi w Polsce (Warszawa, Rzeszów), w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork) i w Wielkiej
Brytanii (Newcastle) oraz dwoma start-up studiami Grupy zlokalizowanymi w Polsce (Łódź) i Kanadzie
(Montreal), przy czym liczebność zespołu produkcyjnego jest każdorazowo dostosowywana do poszczególnych
faz procesu produkcji danej gry („Opis działalności—Działalność—Segmenty działalności—Segment produkcji
gier na zlecenie”). Na Datę Prospektu wsparcie zespołowi produkcyjnemu zapewnia ponad czterdziestoosobowy
zespół kontroli jakości (quality assurance, QA) oraz ponad dwudziestu pracowników administracyjnych.
Dodatkowo, Grupa planuje przeznaczenie w najbliższym czasie istotnych środków pochodzących częściowo z
Oferty na dalszą rozbudowę zespołów produkcyjnych (zob. „Wykorzystanie wpływów z Oferty”).
Chcąc jednak pozyskać i zatrzymać najbardziej utalentowane osoby, Grupa oferuje konkurencyjne wynagrodzenie
w poszczególnych krajach, w których zlokalizowane są jej zespoły deweloperskie. Grupa może również być
zmuszona do dalszego podwyższenia poziomu wynagrodzeń współpracowników, w celu przyciągnięcia i
zatrzymania utalentowanych osób. Koszty związane z utrzymaniem zespołu Grupy wyniosły, odpowiednio, 25,2
mln PLN, 11,1 mln PLN, 28,4 mln PLN, 22,5 mln PLN i 18,1 mln PLN w okresach 6 miesięcy zakończonych 30
czerwca 2020 i 2019 r. oraz w latach zakończonych 31 grudnia 2019, 2018 i 2017 r. Grupa oczekuje, że koszty te
w przyszłości będą rosnąć (zarówno sumarycznie, jak i w przeliczeniu na roboczogodzinę pracy).
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Grupa jest przekonana, że istotne znaczenie dla jej dalszego rozwoju będzie miała zdolność do pozyskania,
zapewnienia rozwoju i zatrzymania kluczowych członków zespołu.
Inwestycje w rozwój PCF Framework, modernizację i rozbudowę infrastruktury IT oraz nowe technologie
Grupa uważa rozwijane przez Spółkę własne, unikalne oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane w procesie
tworzenia gier pod nazwą PCF Framework (zob. „Opis działalności—Własność intelektualna—Prawa autorskie—
Silnik Unreal Engine—Modyfikacje do silnika Unreal Engine (tzw. PCF Framework)”), jak również
wykorzystywaną przez siebie infrastrukturę IT oraz nowe i rozwijane technologie za jeden z głównych czynników
dalszego rozwoju Grupy i dlatego zamierza ponosić w związku z nimi istotne nakłady inwestycyjne. Koszty
związane z rozwojem infrastruktury informatycznej Grupy wyniosły, odpowiednio, 2,6 mln PLN, 1,5 mln PLN,
1,7 mln PLN, 1,9 mln PLN i 0,7 mln PLN, w okresach 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 i 2019 r. oraz
w latach zakończonych 31 grudnia 2019, 2018 i 2017 r. i były przede wszystkim związane z modernizacją bazy
sprzętowej oraz rozbudową wynikającą z rozwoju operacyjnego Grupy (zob. „—Nakłady inwestycyjne”).
Grupa zamierza w dalszym ciągu zwiększać swoje wydatki na zaawansowaną infrastrukturę IT oraz najnowsze
technologie z zakresu produkcji gier wideo, co pozwoli jej na utrzymanie wysokiej efektywności działalności i
szybką adaptację do upodobań oraz oczekiwań graczy.
Grupa jest przekonana, że istotne znaczenie dla jej dalszego wzrostu będzie miało korzystanie z nowoczesnej
infrastruktury IT oraz nowych technologii.
Tendencje i istotne zdarzenia po dacie bilansowej oraz przyszły rozwój Grupy
Od 30 czerwca 2020 r. do Daty Prospektu, nie zaszły żadne znaczące zmiany wyników finansowych, sytuacji
finansowej, pozycji rynkowej Grupy lub tendencji mające wpływ na jej działalność, z zastrzeżeniem informacji
zamieszczonych poniżej.
Tendencje po dacie bilansowej oraz przyszły rozwój Grupy
Na Datę Prospektu, obok tendencji zaobserwowanych w okresach objętych Historycznymi Informacjami
Finansowymi (zob. „—Kluczowe czynniki i znaczące tendencje wpływające na wyniki działalności Grupy i jej
sytuację finansową”), których dalszego trwania oczekuje się w roku finansowym kończącym się 31 grudnia
2020 r., najistotniejsze tendencje (w tym tendencje w zakresie produkcji, sprzedaży, zapasów, kosztów i cen
sprzedaży zidentyfikowane w odniesieniu do działalności Grupy), niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub
zdarzenia znane Zarządowi, których istotnego wpływu na Grupę można zasadnie oczekiwać w roku finansowym
kończącym się 31 grudnia 2020 r., lub w wyniku których ujawnione informacje finansowe nie mogłyby służyć do
przewidywania przyszłych wyników działalności operacyjnej lub sytuacji finansowej Grupy, stanowią:
(a)

Trendy makroekonomiczne, w tym tempo wzrostu gospodarczego, inflacja, parametry rynku pracy i
nastroje konsumentów kształtujące popyt na gry wideo (zob. „—Trendy makroekonomiczne, w tym tempo
wzrostu gospodarczego, inflacja, parametry rynku pracy i nastroje konsumentów kształtujące popyt na
gry wideo” poniżej);

(b)

Trendy zachowań konsumentów – dynamika rynku gier wideo (zob. „—Trendy zachowań konsumentów
– dynamika rynku gier wideo” poniżej);

(c)

Budowanie zainteresowania kluczowymi grami Grupy (zob. „—Budowanie zainteresowania kluczowymi
grami Grupy” poniżej);

(d)

Terminy premier konkurencyjnych gier wideo (zob. „—Terminy premier konkurencyjnych gier wideo”
poniżej); oraz

(e)

Konkurencja ze strony innych studiów produkcji gier wideo (zob. „—Konkurencja ze strony innych
studiów produkcji gier wideo” poniżej).

Oprócz powyższych czynników i związanych z nimi tendencji Zarządowi nie jest wiadomo o żadnych innych
istotnych tendencjach dotyczących produkcji, sprzedaży, zapasów, kosztów lub cen, które na Datę Prospektu
mogłyby, zdaniem Zarządu, mieć istotny wpływ na przyszły rozwój Grupy, na działalność Grupy lub na główne
rynki, na których Grupa prowadzi działalność. Opisane wyżej czynniki i tendencje mogą mieć wpływ na przyszły
rozwój Grupy i na działalność operacyjną Grupy, co z kolei może mieć wpływ na przychody, koszty i zyski
wykazywane przez Grupę w kolejnych latach obrotowych. Na Datę Prospektu Zarząd jest zdania, że skalę tego
wpływu trudno oszacować, ponieważ uzależniona jest ona od wielu czynników, w tym od stanu otoczenia
rynkowego.
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Grupie nie są znane żadne znaczące tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania ani zdarzenia oprócz
tych, które zostały opisane w niniejszym rozdziale lub specyficznie w niniejszym punkcie „—Tendencje po dacie
bilansowej oraz przyszły rozwój Grupy”, punkcie „—Kluczowe czynniki i znaczące tendencje wpływające na
wyniki działalności Grupy i jej sytuację finansową”, w rozdziale „Czynniki ryzyka” lub w innych częściach
Prospektu, które mogłyby wywierać istotny wpływ na perspektywy Grupy w roku finansowym kończącym się 31
grudnia 2020 r.
Grupa w okresie od końca ostatniego okresu obrotowego, tj. od 1 lipca 2020 r. prowadzi: (i) prace dla Square Enix
nad grą Outriders, w tym obejmujące dalsze wsparcie deweloperskie oraz rozszerzenie zawartości tej gry; jak
również rozpoczęte w 2020 r.: (ii) prace dla Square Enix nad produkcją Project Gemini; oraz (iii) prace dla TakeTwo Interactive nad produkcją Project Dagger. Metodologia rozpoznawania przychodów i kosztów w Grupie
(zob. „—Zasady rachunkowości, założenia, osądy i szacunki” poniżej) na Datę Prospektu pozostaje bez zmian.
Wpływ realizacji ww. projektów na wynik działalności Grupy na Datę Prospektu nie jest jeszcze znany. W
związku z tym, że wyniki Grupy kalkulowane są w określonych okresach sprawozdawczych, wynik działalności
Grupy za kolejny okres sprawozdawczy za który zostanie sporządzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy będzie znany dopiero po sporządzeniu tego sprawozdania finansowego oraz, w przypadku takiego wymogu,
po jego badaniu lub przeglądzie przez biegłego rewidenta.
Przyszły rozwój Grupy związany jest przede wszystkim ze skutecznym wdrożeniem strategii Grupy oraz zadań na
rzecz rozwoju działalności wspierających cele strategiczne Grupy. Zamierzenia co do dalszego rozwoju Grupy w
postaci szeregu inicjatyw w horyzoncie krótko- i długoterminowym stanowiących strategię Grupy zostały
przedstawione w punkcie „Opis działalności—Strategia”.
Trendy makroekonomiczne, w tym tempo wzrostu gospodarczego, inflacja, parametry rynku pracy i nastroje
konsumentów kształtujące popyt na gry wideo
Całokształt otoczenia gospodarczego i związane z nim zmiany nastrojów konsumentów mają istotny wpływ na
działalność Grupy. Dobra kondycja gospodarki generalnie zachęca klientów do zwiększania wydatków, w tym
wydatków na rozrywkę, w tym gry wideo, a więc także do wydatkowania środków na gry produkowane przez
Grupę, natomiast słabsza koniunktura, skutkująca generalnie ograniczaniem wydatków klientów, może mieć
znaczący niekorzystny wpływ na wysokość wydatków na gry produkowane przez Grupę, a w konsekwencji, na
przychody Grupy.
Wyniki Grupy uzależnione są, w sposób bezpośredni i pośredni, od ogólnej sytuacji gospodarczej w krajach, w
których gry produkowane przez Grupę są i będą dystrybuowane. Na Datę Prospektu gry wyprodukowane przez
studio People Can Fly są dostępne na terenie całego świata w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem
platform dystrybucyjnych będących największymi dystrybutorami gier na świecie o dominującej pozycji w
cyfrowej sprzedaży gier z segmentu AAA, jak również w modelu dystrybucji pudełkowej, będącym tradycyjnym
modelem sprzedaży gier wideo. Głównymi kanałami dystrybucji cyfrowej produktów Grupy są platforma
dystrybucyjna Steam (dla gier na komputery osobiste (PC)) oraz platformy dystrybucyjne PlayStation Store i
Microsoft Store (dla gier na konsole).
Ponadto, gry Grupy dostępne są w pozostałych kanałach dystrybucji, takich jak: (i) cyfrowa platforma Nintendo
eShop będąca platformą dystrybucyjną stworzoną przez Nintendo przeznaczoną dla konsol Nintendo; oraz (ii)
wiodące sieci sprzedaży detalicznej będące elementem dystrybucji pudełkowej gier. Emitent planuje
wprowadzenie gry Outriders na konsole nowej generacji Xbox Series X, Xbox Series S oraz PlayStation 5, jak
również na PC, a także konsole Xbox One, PlayStation 4, Xbox One X oraz PlayStation 4 Pro. Jeszcze w 2021 r.
gra Outriders dostępna będzie również w Stadii, pionierskim serwisie streamingowym dla graczy funkcjonującym
w ramach koncernu Google.
Na kształtowanie wydatków na gry produkowane przez Grupę, a zatem także działalność, sytuację finansową i
wyniki Grupy wpływają więc przede wszystkim czynniki makroekonomiczne poszczególnych gospodarek krajów
z których pochodzą odbiorcy gier Grupy, takie jak tempo wzrostu PKB, poziom stóp procentowych, poziom
inflacji, kursy wymiany walut, a także poziom bezrobocia, dochody gospodarstw domowych, sytuacja finansowa
podmiotów gospodarczych, itp.
Ponadto, wyniki Grupy uzależnione są w istotnym stopniu od poziomu wynagrodzeń współpracowników Grupy,
które zależne są od ogólnej sytuacji gospodarczej, w tym, w szczególności, sytuacji na rynku pracy (w sektorze
usług IT) w krajach w których zlokalizowane są zespoły deweloperskie Grupy.
Sytuacja ekonomiczna społeczeństw poszczególnych krajów w Europie i Ameryce Północnej, z których głównie
pochodzą konsumenci zainteresowani grami segmentu AAA w ostatnich latach systematycznie się poprawiała,
napędzając konsumpcję i budując popyt na gry wideo, w tym produkty Grupy, ale jednocześnie zaostrzając
warunki na rynku pracy i powodując wzrost wynagrodzeń (co również miało wpływ na Grupę z uwagi na
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zlokalizowanie zespołów deweloperskich Grupy w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie).
Ten trend na Datę Prospektu uległ jednak odwróceniu, z uwagi na spowolnienie gospodarcze spowodowane
pandemią COVID-19, przy czym na Datę Prospektu skala negatywnego efektu pandemii jest w dalszym ciągu
trudna do oszacowania. Część analiz branżowych, szczególnie z okresu początku pandemii wskazywała, że
COVID-19, z uwagi na swoją specyfikę, prawdopodobnie nie będzie mieć istotnego negatywnego wpływu na
rynek gier wideo, a jego długoterminowy efekt może być lekko pozytywny. Z drugiej strony część analityków w
połowie kwietnia 2020 r. zaczęło zwracać uwagę, że w dłuższej perspektywie pandemia może negatywnie wpłynąć
zarówno na sprzedaż gier powodując spadek sprzedaży na jesieni 2020 r., jak również dystrybucję konsol nowej
generacji, których premiera była zapowiedziana na IV kwartał 2020 r. (i ostatecznie odbyła się w zapowiadanym
terminie) (por. „Otoczenie rynkowe—Wpływ COVID-19 na rynek gier wideo” i „Otoczenie rynkowe—Rynek gier
wideo—Globalny rynek gier wideo—Wpływ COVID-19 na przychody branży gier wideo”).
Grupa przewiduje, że łączny popyt na gry wideo oraz schematy wydatków klientów, a zatem także działalność,
sytuacja finansowa i wyniki Grupy będą nadal kształtowane w znacznym stopniu przez czynniki
makroekonomiczne charakteryzujące gospodarki wszystkich krajów, w których dystrybuowane są i będą produkty
Grupy i w których Grupa będzie ponosiła koszty prowadzenia działalności.
Trendy zachowań konsumentów – dynamika rynku gier wideo
Współcześnie konsumenci mogą przeznaczyć część dochodu rozporządzalnego na wiele różnych form rozrywki.
Obecnie klasyczne formy spędzania wolnego czasu są stopniowo wypierane przez alternatywne produkty i usługi
powstające wraz z rozwojem oraz komercjalizacją nowoczesnych technologii. Wśród kluczowych segmentów
światowego sektora mediów i rozrywki wyróżnia się: serwisy streamingowe, VR (virtual reality), treści OTT
(over-the-top), reklamę internetową, gry wideo i e-sport, dostęp do Internetu, kino, reklamę zewnętrzną, muzykę,
radio, podcasty, reklamę telewizyjną, książki, telewizję i wideo.
Gry wideo i e-sport są kluczowym segmentem rynku rozrywki. Emitent poprzez globalne platformy dystrybucyjne
kieruje i będzie kierował swoje gry do odbiorców na całym świecie. Zróżnicowany poziom aktualnych i
potencjalnych przychodów z poszczególnych regionów świata wynika m.in. z dysproporcji pomiędzy stopniem
nasycenia rynków komputerami PC, konsolami i urządzeniami mobilnymi, uwarunkowaniami kulturowymi czy
modelami spędzania wolnego czasu. Istotnym czynnikiem jest również poziom rozwoju danego regionu, który
determinuje zdolność mieszkańców do określonych poziomów konsumpcji. Rynek gier wideo jednak nieustannie
się zmienia, gracze konsumują gry w ciągle zmieniający się sposób co wpływa na wzrost tego rynku, pojawianie
się nowych jego segmentów i ogólny wzrost liczby graczy.
Analizując globalny rynek rozrywki, w państwach wysokorozwiniętych mieszkańcy są w stanie przeznaczyć
większą część dochodu rozporządzalnego na rozrywkę. Z kolei największym rynkiem pozostaje rynek chiński z
uwagi na liczbę ludności. Konsumenci zainteresowani grami segmentu AAA pochodzą jednak głównie z regionów
Europy i Ameryki Północnej. Konsumenci azjatyccy, którzy stanowią główne źródło przychodu gier mobilnych,
nie kontrybuują w znaczący sposób w wartości rynku premium. Ponadto, europejscy konsumenci chętniej niż
amerykańscy sięgają po gry AAA na PC, podczas gdy w Ameryce Północnej większym zainteresowaniem cieszą
się gry AAA na konsole (zob. „Otoczenie rynkowe—Rynek gier wideo—Rynek gier w podziale na platformy
gamingowe—Gry na konsole”). Układ rozwoju regionów na świecie ciągle ewoluuje. Zróżnicowane tempo
wzrostu poszczególnych gospodarek może wpłynąć na zmiany w poziomie zamożności regionów, stąd głównymi
odbiorcami produktów Grupy w przyszłości mogą być przynajmniej częściowo inne kraje. Przy takiej strukturze
rynku gier wideo dla Emitenta kluczowe jest zatem prawidłowe określenie grupy odbiorców produkowanych przez
Grupę gier oraz identyfikacja oraz monitorowanie ich potrzeb i oczekiwań.
Tempo wzrostu globalnego rynku gier wideo segmentu AAA oraz skuteczna adaptacja Grupy do zmian zachowań
i oczekiwań konsumentów będą miały zatem zasadniczy wpływ na przychody, działalność, wyniki, sytuację
finansową oraz perspektywy Grupy, szczególności w przypadku rozpoczęcia przez Grupę samodzielnej
działalności wydawniczej (zob. „Opis działalności—Strategia”).
Budowanie zainteresowania kluczowymi grami Grupy
Istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość przychodów Emitenta pochodzących z tantiem po wydaniu gry
przez wydawcę jest budowanie zainteresowania przedpremierowego grami produkowanymi przez Spółkę.
Zainteresowanie produkowanymi przez Emitenta grami budowane jest poprzez podejmowanie zróżnicowanych
działań promocyjno-marketingowych, przy czym bezpośrednie działania promocyjno-marketingowe obejmujące
m.in. organizację eventów prasowych oraz rozpowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących gry w
różnych kanałach komunikacji, w tym mediach społecznościowych oraz koszty z tym związane leżą po stronie
wydawcy (w przypadku gry Outriders, po stronie Square Enix). Emitent buduje zainteresowanie swoimi
produktami pośrednio poprzez udział w branżowych wydarzeniach, takich jak E3 czy Gamescom, które
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wyjątkowo w 2020 r. ze względu na pandemię COVID-19 zostały odwołane lub odbyły się w zmienionej formule
(wirtualnie), oraz wspiera wydawcę we wszelkich bezpośrednich działaniach promocyjno-marketingowych, w tym
w szczególności w przygotowaniu materiałów promocyjnych gry – zwiastunów, zapowiedzi, tzw. Hands-on
Preview gry oraz jej wersji demonstracyjnych.
Od początku 2020 r. wydawca Square Enix, we współpracy z Emitentem, prowadził rozbudowane działania
marketingowe i promocyjne gry Outriders. Rozpoczęły się one tzw. Hands-on Preview gry, które było
prezentowane na dwóch dużych zamkniętych eventach prasowych dla przedstawicieli najważniejszych mediów
branżowych oraz najbardziej wpływowych gamingowych influencerów (liderów opinii w mediach
społecznościowych) w Warszawie (styczeń 2020 r.) oraz w Los Angeles (luty 2020 r.). Ponadto gra była
prezentowana na konferencji PAX EAST 2020 w Bostonie na przełomie lutego i marca 2020 r. Dodatkowo, w
związku z odwołaniem najważniejszych wydarzeń branżowych, począwszy od 28 maja 2020 r. Emitent wraz ze
Square Enix rozpoczęli organizowanie tzw. Outriders Broadcast będących comiesięcznymi wydarzeniami online,
odbywającymi się na kanale YouTube gry oraz platformie Twitch, których celem jest prezentacja kolejnych
szczegółów rozgrywki.
W związku z podjętymi działaniami marketingowymi gra była recenzowana w najbardziej prestiżowych mediach
branżowych na świecie oraz przez najbardziej wpływowych recenzentów internetowych. Grze została również
poświęcona okładka i wielostronicowy artykuł największego magazynu gamingowego na świecie, Game Informer.
W efekcie trzy kolejne tytuły zespołu People Can Fly, Bulletstorm, Gears of War: Judgment oraz Outriders, jako
jedynego dewelopera w Polsce, zostały opublikowane na tytułowej stronie tego prestiżowego, amerykańskiego
wydawnictwa.
Emitent za najistotniejsze mierniki zainteresowania produkowanymi przez Emitenta grami uznaje: (i) ilość
wzmianek prasowych, w tym recenzji (tzw. press coverage); (ii) ilość materiałów oraz reakcji dotyczących
materiałów promujących poszczególne gry w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, Twitter, Instagram),
ich popularność w serwisie YouTube oraz oglądalność transmisji na platformie Twitch. Dodatkowe informacje na
temat odbioru gry Outriders zostały przedstawione w punkcie „Opis działalności—Działalność—Segmenty
działalności—Segment produkcji gier na zlecenie—Produkty studia People Can Fly na Datę Prospektu—Odbiór
i recenzje gry”. Im wyższe są wartości powyższych mierników w dniu premiery gry produkowanej przez Spółkę
– tym teoretycznie wyższa szansa na wysoką sprzedaż danej gry, a zatem na wysokie przychody Spółki z tytułu
tantiem. Natomiast, w okresie po wydaniu gry poziom sprzedaży gier produkowanych przez Spółkę jest
uzależniony przede wszystkim od opinii konsumentów, w tym przede wszystkim opinii publikowanych w
Internecie, szczególnie za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali recenzujących gry. Zdaniem Spółki
skuteczność działań podejmowanych w celu budowy zainteresowania produkowanymi przez Spółkę grami miało
dotychczas i nadal będą mieć istotny wpływ na przychody, działalność, wyniki, sytuację finansową oraz
perspektywy Grupy.
Terminy premier konkurencyjnych gier wideo
Na Datę Prospektu Grupa prowadzi działalność wyłącznie w segmencie gier AAA, tj. wysokobudżetowych gier
wideo charakteryzujących się wysoką jakością produkcji, na komputery osobiste (PC) oraz konsole PlayStation i
Xbox, dostępnych do nabycia przez szeroki krąg odbiorców w globalnej dystrybucji cyfrowej. Grami dotychczas
produkowanymi przez Grupę były gry typu shooter. W tym obszarze Grupa konkuruje z wiodącymi studiami
produkującymi gry wideo na świecie. Studia takie mogą dysponować większymi możliwościami w zakresie
produkcji gier, niż Grupa. Ponadto, rynek produkcji gier jest rynkiem, który wciąż się dynamicznie rozwija, a
liczba gier pojawiających się corocznie w sprzedaży pozostaje znaczna. Konkurencyjny rynek wymaga od Grupy
ciągłego podwyższania jakości produkowanych gier, w tym poszukiwania nowych rozwiązań, tak by produkowane
gry były atrakcyjne dla graczy. Odpowiadając na te wymagania Grupa do swojej najnowszej produkcji, gry
Outriders, wprowadziła rozbudowane elementy RPG. Z kolei Project Dagger stanowi grę realizowaną w
całkowicie nowym dla Grupy obszarze gier akcji RPG. Użytkownikom gier oferowane są liczne nowe produkty,
często o podobnej tematyce, przez co istnieje ryzyko spadku zainteresowania grami produkowanymi przez Grupę
na rzecz konkurencji. W przypadku nasilenia konkurencji Grupa może zostać zmuszona do poniesienia
dodatkowych nakładów w celu utrzymania swojej pozycji rynkowej.
Najważniejszym produktem, nad którym na Datę Prospektu pracuje Grupa jest gra Outriders, której premiera jest
planowana na 2 lutego 2021 r. Istotne dla sukcesu gry Outriders będzie wydanie jej w odpowiednim momencie, z
uwzględnieniem terminów premier konkurencyjnych gier z segmentu AAA. Podyktowane jest to liczbą odbiorców
gier wideo segmentu AAA, którzy w danym czasie zazwyczaj zainteresowani będą jedną konkretną grą wideo a
rozpoczęcie sprzedaży gry Outriders w okresie braku innych istotnych premier może przełożyć się na odpowiednio
niższą konkurencję ze strony innych produktów, a co za tym idzie wyższą sprzedaż produktów Grupy.
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Zdaniem Zarządu, rozpoczęcie sprzedaży produkowanych przez Grupę gier w terminach określonych na
podstawie terminów premier gier konkurencyjnych będzie miało zatem zasadniczy wpływ na przychody,
działalność, wyniki, sytuację finansową oraz perspektywy Grupy, w szczególności w przypadku rozpoczęcia przez
Grupę samodzielnej działalności wydawniczej (zob. „Opis działalności—Strategia”).
Konkurencja ze strony innych studiów produkcji gier wideo
Grupa jest producentem wysokobudżetowych gier AAA z gatunku shooter oraz shooter RPG, dostępnych w
sprzedaży cyfrowej oraz pudełkowej na całym świecie, nieprowadzącym na Datę Prospektu działalności
wydawniczej. Na Datę Prospektu Grupa kończy pracę nad shooterem RPG (grą Outriders), a zespoły produkcyjne
Grupy prowadzą prace deweloperskie nad projektami z segmentu Triple-A – Project Gemini, oraz Project Dagger,
grą akcji RPG, z nowymi elementami rozgrywki i rozwiązaniami fabularnymi niestosowanymi dotychczas przez
Grupę. W konsekwencji bezpośrednimi konkurentami Grupy są studia deweloperskie o podobnym do Grupy
profilu działalności, tj. produkujące gry Triple-A typu shooter oraz shooter RPG, jak również gry akcji, bez
względu na miejsce ich siedziby.
Na rynku międzynarodowym, w tym na rynku amerykańskim, studia produkcyjne Grupy konkurują z innymi
studiami zagranicznymi o zasięgu globalnym pod względem podobnego profilu gier produkowanych przez Grupę
i konkurencyjne studia zagraniczne, jak również podobnej grupy docelowej, do której adresowane są produkty
Grupy i konkurencyjnych studiów. Do swoich bezpośrednich konkurentów Grupa zalicza następujące studia
zagraniczne: Gearbox Software, Ubisoft Entertainment, Bungie, Digital Extremes, Gunfire Games, The Coalition,
Avalanche Studios, Respawn Entertainment oraz Capcom Co.
Niezależnie od powyższego działalność produkcyjna Grupy koncentruje się w znacznej mierze na terytorium
Polski, gdzie zlokalizowana jest znakomita większość członków zespołu deweloperskiego Grupy. Na rynku
polskim Grupa konkuruje z producentami posiadającymi duże zespoły produkcyjne przede wszystkim w zakresie
pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników posiadających wysokie doświadczenie w produkcji
wysokobudżetowych gier z segmentu Triple-A, których dostępność na polskim rynku jest ograniczona. W
odniesieniu do rynku polskiego konkurencja ta wynika przede wszystkim z braku wyższych uczelni kształcących
przyszłych twórców gier oraz trudności w pozyskaniu zagranicznych deweloperów dla których Polska nie jest
krajem pierwszego wyboru. W ocenie Emitenta do bezpośrednich konkurentów Grupy w Polsce należą
CD Projekt S.A., Techland sp. z o.o., CI Games S.A. oraz Flying Wild Hog sp. z o.o.
W związku z tym, że Grupa nie prowadzi samodzielnie działalności wydawniczej, Grupa uzależniona jest od
współpracy z wiodącymi wydawcami gier z segmentu Triple-A na świecie dysponującymi wysokimi budżetami
na produkcję i wydanie gry, którzy mogą jednak nawiązać współpracę również z innymi studiami produkcji gier,
nie decydując się tym samym na współpracę z Grupą. W przyszłości natomiast, w przypadku rozpoczęcia
prowadzenia przez Grupę samodzielnej działalności wydawniczej (zob. „Opis działalności—Strategia”), Grupa
będzie konkurować z powyższymi studiami, jak i wydawcami gier wideo, podczas samodzielnej sprzedaży
produkowanych przez Grupę gier.
Zdaniem Zarządu, powodzenie w konkurowaniu z innymi studiami gier wideo przy nawiązywaniu współpracy z
wydawcami gier wideo oraz procesie pozyskiwania wykwalifikowanych członków zespołu deweloperskiego, a w
przypadku potencjalnego rozpoczęcia przez Grupę działalności wydawniczej, również z wydawcami gier wideo,
będzie miało zasadniczy wpływ na przychody, działalność, wyniki, sytuację finansową oraz perspektywy Grupy,
w szczególności w przypadku rozpoczęcia przez Grupę samodzielnej działalności wydawniczej (zob. „Opis
działalności—Strategia”).
Istotne zdarzenia po dacie bilansowej
Zawarcie umowy cesji praw własności intelektualnej na rzecz PCF U.S.
W dniu 20 lipca 2020 r. PCF U.S. jako cesjonariusz zawarła z podmiotami będącymi właścicielami praw własności
intelektualnej związanych z Project Dagger jako cedentami umowę cesji tych praw. Więcej informacji na temat
zawartej przez strony zostało przedstawionych w punkcie „Opis działalności—Działalność—Istotne umowy—
Umowa cesji praw własności intelektualnej na rzecz PCF U.S.”.
Zawarcie umowy produkcyjno-wydawniczej na Project Dagger
W dniu 21 lipca 2020 r. Grupa zawarła z Take-Two Interactive, podmiotem znajdującym się w czołówce
wydawców gier z segmentu AAA na świecie, umowę produkcyjno-wydawniczą na produkcję przez Grupę nowego
tytułu Project Dagger. Więcej informacji na temat zawartej przez strony umowy produkcyjno-wydawniczej
zostało przedstawionych w punkcie „Opis działalności—Działalność—Segment produkcji gier na zlecenie—
Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na zlecenie—Umowa produkcyjno-wydawnicza na Project Dagger”.
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Podwyższenie kapitału zakładowego spółki PCF U.S. o kwotę 500 tys. USD
W dniu 24 lipca 2020 r. na podstawie pisemnej zgody menedżera PCF U.S. wyrażonej poza posiedzeniem nastąpiło
podwyższenie kapitału zakładowego spółki PCF U.S. w kwocie 500 tys. USD. Podwyższenie kapitału zostało
pokryte wkładem pieniężnym przez Spółkę, jako jedynego wspólnika PCF U.S. Środki pochodzące z
podwyższenia kapitału zakładowego zostały przeznaczone na sfinansowanie kapitału obrotowego PCF U.S.
Zawarcie wstępnego porozumienia pomiędzy Emitentem a Square Enix określającego zasady współpracy stron w
związku z emisją warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych do zaoferowania na rzecz Square Enix
W dniu 31 lipca 2020 r. Emitent podpisał ze Square Enix Wstępne Porozumienie określające zasady współpracy
stron w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych do zaoferowania na rzecz Square Enix oraz
obejmowaniem przez Square Enix w wykonaniu praw przysługujących z warrantów Akcji Serii C emitowanych
przez Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Więcej informacji na temat
Wstępnego Porozumienia zostało przedstawionych w punkcie „Opis działalności—Istotne umowy—Wstępne
Porozumienie”.
Zawarcie umowy wykonawczej na dalsze wsparcie deweloperskie i rozszerzenie zawartości gry Outriders oraz
umowy produkcyjno-wydawniczej na Project Gemini
W dniu 12 sierpnia 2020 r., na podstawie zawartej w dniu 16 lutego 2016 r. przez Emitenta ze Square Enix umowy
produkcyjno-wydawniczej na produkcję gry Outriders, Grupa zawarła ze Square Enix umowę wykonawczą na
prace związane z dalszym wsparciem deweloperskim i rozszerzeniem zawartości gry Outriders. Ponadto, Grupa
w dniu 12 sierpnia 2020 r. zawarła ze Square Enix umowę produkcyjno-wydawniczą na produkcję przez Grupę
gry z segmentu Triple-A – Project Gemini. Więcej informacji na temat warunków zawartych ze Square Enix umów
dotyczących powyższych produkcji zostało przedstawionych w punkcie „Opis działalności—Działalność—
Segment produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na zlecenie—Umowa
wykonawcza (content rider) dotycząca Outriders” oraz „Opis działalności—Działalność—Segment produkcji gier
na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na zlecenie—Umowa produkcyjno-wydawnicza na
Project Gemini”.
Rejestracja połączenia Emitenta z PCF
W dniu 31 sierpnia 2020 r. PCF połączyła się z Emitentem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez
przeniesienie całego majątku PCF jako spółki przejmowanej na Emitenta jako spółkę przejmującą, zgodnie z
planem połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami spółek w dniu 4 maja 2020 r.
Wybrane jednorazowe, rzadkie lub nadzwyczajne pozycje wpływające na sytuację finansową i wyniki
działalności Grupy
Poniżej wymieniono pozycje, które Grupa uważa za jednorazowe, rzadkie lub nadzwyczajne w porównaniu z
wynikami Grupy osiąganymi w zwykłym toku działalności. Pozycje te zostały przedstawione dla ułatwienia
porównania wyników Grupy w sposób konsekwentny, bez uwzględniania czynników, które zdaniem Grupy nie
odzwierciedlają zwykłych wyników operacyjnych jej przedsiębiorstwa.
Spółka w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości nie dokonywała
dotychczas wyceny i ujęcia programów motywacyjnych, jednak zgodnie z MSSF programy takie powinny zostać
wycenione według najlepszych dostępnych szacunków oraz ujęte jako koszty w odpowiednich okresach. W
związku z tym w Historycznych Informacjach Finansowych wykazano następujące koszty programów
motywacyjnych, uznawane przez Grupę za pozycje jednorazowe, rzadkie lub nadzwyczajne: (i) w roku
zakończonym 31 grudnia 2019 r. – 3,2 mln PLN (z czego 1,4 mln PLN w I półroczu 2019 r.); (ii) w roku
zakończonym 31 grudnia 2018 r. – 2,7 mln PLN; oraz (iii) w roku zakończonym 31 grudnia 2017 r. – 1,4 mln
PLN. Dodatkowe informacje na temat programów motywacyjnych przyjętych w Grupie przedstawione zostały w
punkcie „Opis działalności—Pracownicy—Udział pracowników Grupy w kapitale zakładowym Spółki”.
Dodatkowo, za pozycje jednorazowe, rzadkie lub nadzwyczajne w porównaniu z wynikami Grupy osiąganymi w
zwykłym toku działalności Grupa uważa również rozpoznane w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020
r.: (i) umorzenie 50% wartości subwencji (tj. umorzenie zobowiązania w kwocie 1,75 mln PLN) udzielonej Spółce
na podstawie umowy subwencji z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w ramach programu rządowego „Tarcza
Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” oferującego wsparcie finansowe dla
przedsiębiorców w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19 (zob. „Opis działalności—Istotne
umowy—Umowa subwencji z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w ramach programu rządowego związanego z
pandemią COVID-19”), które wynikało z dokonanego przez Spółkę oszacowania kwoty subwencji, do zwrotu
której Spółka będzie zobowiązana; (ii) umorzenie całej kwoty pożyczki udzielonej PCF U.S. przez Beverly Bank
49

ANALIZA OPERACYJNA I FINANSOWA

& Trust Company, N.A. w ramach programu wsparcia „Paycheck Protection Program” prowadzonego w USA
przez rządową agencję Small Business Administration w związku z pandemią COVID-19 w kwocie 573,6 tys.
USD (tj. umorzenie zobowiązania w kwocie 2,3 mln PLN) (zob. „Opis działalności—Istotne umowy—Umowa
pożyczki”); oraz (iii) koszty Oferty w kwocie 0,5 mln PLN (zob. „Informacje dodatkowe—Koszty Oferty”).
Oprócz tego za pozycje jednorazowe, rzadkie lub nadzwyczajne w porównaniu z wynikami Grupy osiąganymi w
zwykłym toku działalności Grupa uważa również w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r.: (i) nierozpoznanie
przychodów w kwocie 4,5 mln PLN w związku z przyjęciem w jednym z content riderów do umowy produkcyjnowydawniczej ze Square Enix na produkcję gry Outriders (zob. „Opis działalności—Działalność—Segmenty
działalności—Segment produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na zlecenie—
Umowa produkcyjno-wydawnicza na Outriders”) zmiennej formy części wynagrodzenia przewidzianego w tym
content riderze (wynagrodzenia warunkowego, należnego częściowo pod warunkiem i po osiągnięciu określonego
etapu produkcji gry Outriders w określonym terminie, a częściowo pod warunkiem i po osiągnięciu przez grę
określonego wskaźnika pozytywnych ocen recenzentów (tzw. metacritic score)); (ii) rozpoznanie kosztów Oferty
w kwocie 0,5 mln PLN (poniesione w II półroczu 2019 r.; zob. „Informacje dodatkowe—Koszty Oferty”); oraz (iii)
rozpoznanie kosztów doradztwa prawnego w związku z uruchomieniem biura studia Grupy w Nowym Jorku w
kwocie 0,4 mln PLN.
Poza wskazanymi powyżej kosztami programów motywacyjnych Grupa nie rozpoznała żadnych innych pozycji
jednorazowych, rzadkich lub nadzwyczajnych w porównaniu z wynikami Grupy osiąganymi w zwykłym toku
działalności w latach zakończonych 31 grudnia 2018 i 2017 r.
Dodatkowo, w związku z tym, że Spółka zakłada, że Akcje Serii B Spółki emitowane na podstawie Uchwały
Emisyjnej w zakresie Transzy Pracowniczej zostaną oraz Akcje Serii C Spółki emitowane w wykonaniu Uchwały
o Emisji Warrantów mogą zostać objęte za cenę emisyjną uwzględniającą odpowiednie dyskonto, emisje te,
analogicznie do historycznych programów motywacyjnych, zostaną rozliczone zgodnie z zasadami MSSF 2
Płatności w formie akcji. Oznacza to, że po dokonaniu ich wyceny emisje te zostaną ujęte jako koszt w
skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku Grupy za rok w którym nastąpi nabycie danych uprawnień.
Kluczowe mierniki wyników - wybrane informacje finansowe i wskaźniki operacyjne
Wybrane wskaźniki finansowe – Alternatywne Pomiary Wyników
Niniejszy Prospekt zawiera pewne mierniki finansowe, które nie są zdefiniowane ani uznawane według MSSF, a
które uważane są za „alternatywne pomiary wyników” w rozumieniu „Wytycznych ESMA w sprawie
Alternatywnych Pomiarów Wyników” wydanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych (European Securities and Markets Authority) w dniu 5 października 2015 r. („Alternatywne
Pomiary Wyników”).
Alternatywne Pomiary Wyników należy traktować jako informacje uzupełniające prezentację wyników i sytuacji
finansowej Grupy. Pomiary te nie są zdefiniowane w MSSF/MSR, wobec czego nie należy traktować ich jako
alternatywy dla mierników definiowanych w MSSF/MSR, takich jak zysk/(strata) netto, zysk na działalności
operacyjnej, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, płynność czy inne mierniki MSSF/MSR. Ponadto,
Alternatywne Pomiary Wyników opisane poniżej nie mają jednolitej i ustalonej definicji. Sposoby ich obliczania
w innych spółkach mogą znacząco odbiegać od tych stosowanych w Grupie. Z tego względu Alternatywne
Pomiary Wyników prezentowane poniżej nie mogą, jako takie, być porównywane z podobnymi pomiarami
sporządzanymi przez inne spółki. W związku z tym, Alternatywnych Pomiarów Wyników nie należy
wykorzystywać do analizowania działalności Grupy, także w porównaniu do innych spółek, zamiast mierników
MSSF/MSR lub w oderwaniu od nich i informacji zawartych w Historycznych Informacjach Finansowych.
Poniższe wskaźniki finansowe nie powinny być wykorzystywane do prognozowania wyników lub sytuacji
finansowej Grupy.
Poniższa tabela przedstawia wybrane Alternatywne Pomiary Wyników Grupy za wskazane okresy i na wskazane
dni oraz ich uzgodnienie do odpowiednich pozycji prezentowanych w Historycznych Informacjach Finansowych.
Za okres 6 miesięcy
zakończony 30
czerwca
2020
2019
Wskaźniki finansowe
Zysk brutto ze sprzedaży (mln PLN)
/ Przychody ze sprzedaży (mln PLN)
Marża brutto (%) (1)

(niezbadane)
22,8
7,0
52,6
26,8
43,4
26,1
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Za rok zakończony 31 grudnia
2019
2018
2017
(zbadane, chyba, że wskazano
inaczej *)
19,7
26,5
23,3
83,9
70,3
44,1
23,4*
37,7*
52,8*
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Za okres 6 miesięcy
zakończony 30
czerwca
2020
2019
Wskaźniki finansowe
Zysk z działalności operacyjnej (mln PLN)
+ Amortyzacja (mln PLN)
EBITDA (mln PLN) (2)

(niezbadane)
18,2
0,6
3,0
2,0
21,2*
2,6*

Zysk z działalności operacyjnej segmentu Produkcja gier na zlecenie
(mln PLN)
+ Amortyzacja segmentu Produkcja gier na zlecenie (mln PLN)
EBITDA Produkcyjna (mln PLN) (3)

Za rok zakończony 31 grudnia
2019
2018
2017
(zbadane, chyba, że wskazano
inaczej *)
5,3
18,5
18,6
4,5
3,9
3,7
9,8*
22,4*
22,3*

16,1

0,3

4,5

15,5

11,6

2,7
18,9*

1,9
2,2*

4,1
8,6*

3,1
18,6*

1,7
13,3*

2,1

0,3

0,8

3,0

7,0

0,3

0,1

0,3

0,8

2,0

2,4*

0,4*

1,2*

3,8*

9,0*

EBITDA (mln PLN)
/ Przychody ze sprzedaży (mln PLN)
Marża EBITDA (%) (5)

21,2*
52,6
40,3*

2,6*
26,8
9,8*

9,8*
83,9
11,7*

22,4*
70,3
31,8*

22,3*
44,1
50,7*

EBITDA Produkcyjna (mln PLN)
/ Przychody ze sprzedaży segmentu Produkcja gier na zlecenie (mln
PLN)
Marża EBITDA Produkcyjnej (%) (6)

18,9*
50,3

2,2*
26,3

8,6*
82,7

18,6*
66,5

13,3*
35,0

37,5*

8,4*

10,4*

27,9*

38,0*

EBITDA (mln PLN)
+ Koszty programów motywacyjnych (mln PLN)
+ Koszty Oferty (mln PLN)
+ Koszty doradztwa prawnego w związku z uruchomieniem biura studia
Grupy w Nowym Jorku (mln PLN)
+ nierozpoznanie przychodów w związku z przyjęciem w jednym z
content riderów do umowy produkcyjno-wydawniczej ze Square Enix na
produkcję gry Outriders zmiennej formy części wynagrodzenia
przewidzianego w tym content riderze (wynagrodzenia warunkowego)(7)
- Umorzenie 50% kwoty subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
- Umorzenie pożyczki w ramach „Paycheck Protection Program”
Skorygowana EBITDA (mln PLN) (8)

21,2*
0,5*
-*

2,6*
1,4
-*
0,4*

9,8*
3,2
0,5*
0,4*

22,4*
2,7
-*
-*

22,3*
1,4
-*
-*

-*

-*

4,5*

-*

-*

(1,8)
(2,3)
17,7*

4,4*

18,5*

25,0*

23,8*

Skorygowana EBITDA (mln PLN)
/ Przychody ze sprzedaży (mln PLN)
Marża Skorygowanej EBITDA (%) (9)

17,7*
52,6
33,6*

4,4*
26,8
16,4*

18,5*
83,9
22,0*

25,0*
70,3
35,6*

23,8*
44,1
53,9*

Skorygowana EBITDA (mln PLN)
- EBITDA Praw Autorskich (mln PLN)
Skorygowana EBITDA Produkcyjna (mln PLN) (10)

17,7*
2,4*
15,3*

4,4*
0,4*
4.0*

18,5*
1,2*
17,3*

25,0*
3,8*
21,2*

23,8*
9,0*
14,7*

Skorygowana EBITDA Produkcyjna (mln PLN)
/ Przychody ze sprzedaży segmentu Produkcja gier na zlecenie (mln
PLN)
Marża Skorygowanej EBITDA Produkcyjnej (%) (11)

15,3*

4,0*

17,3*

21,2*

14,7*

50,3
30,5*

26,3
15,1*

82,7
20,9*

66,5
31,9*

35,0
42,1*

Zysk z działalności operacyjnej segmentu Prawa autorskie do
wyprodukowanych gier (tantiemy) (mln PLN)
+ Amortyzacja segmentu Prawa autorskie do wyprodukowanych gier
(tantiemy) (mln PLN)
EBITDA Praw Autorskich (mln PLN) (4)

Spółka oblicza marżę brutto jako iloraz zysku brutto ze sprzedaży i przychodów ze sprzedaży ogółem.
Spółka oblicza EBITDA jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.
(3)
Spółka oblicza EBITDA Produkcyjną jako zysk z działalności operacyjnej segmentu Produkcja gier na zlecenie powiększony o amortyzację
segmentu Produkcja gier na zlecenie.
(4)
Spółka oblicza EBITDA Praw Autorskich jako zysk z działalności operacyjnej segmentu Prawa autorskie do wyprodukowanych gier
(tantiemy) powiększony o amortyzację segmentu Prawa autorskie do wyprodukowanych gier (tantiemy).
(5)
Spółka oblicza marżę EBITDA jako iloraz EBITDA i przychodów ze sprzedaży ogółem.
(6)
Spółka oblicza marżę EBITDA Produkcyjnej jako iloraz EBITDA Produkcyjnej i przychodów ze sprzedaży segmentu Produkcja gier na
zlecenie.
(7)
Spółka wyjaśnia, że ani w okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi ani do Daty Prospektu nie otrzymała od wydawcy, jak
również nie rozpoznała w przychodach żadnej części kwoty 4,5 mln PLN stanowiącej kwotę nierozpoznanych przychodów w związku z
przyjęciem w jednym z content riderów do umowy produkcyjno-wydawniczej ze Square Enix na produkcję gry Outriders zmiennej formy części
wynagrodzenia przewidzianego w tym content riderze (wynagrodzenia warunkowego, należnego częściowo pod warunkiem i po osiągnięciu
(1)
(2)
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określonego etapu produkcji gry Outriders w określonym terminie, a częściowo pod warunkiem i po osiągnięciu przez grę określonego
wskaźnika pozytywnych ocen recenzentów (tzw. metacritic score)) (por. nota 13 do Historycznych Informacji Finansowych za lata 2019-2017
i Śródrocznych Informacji Finansowych za I półrocze 2020 r.).(8) Spółka oblicza Skorygowaną EBITDA jako zysk z działalności operacyjnej
powiększony o amortyzację, koszty programów motywacyjnych, koszty Oferty, koszty doradztwa prawnego w związku z uruchomieniem biura
studia Grupy w Nowym Jorku, kwotę nierozpoznanych przychodów w związku z przyjęciem w jednym z content riderów do umowy produkcyjnowydawniczej ze Square Enix na produkcję gry Outriders zmiennej formy części wynagrodzenia przewidzianego w tym content riderze
(wynagrodzenia warunkowego, należnego częściowo pod warunkiem i po osiągnięciu określonego etapu produkcji gry Outriders w określonym
terminie, a częściowo pod warunkiem i po osiągnięciu przez grę określonego wskaźnika pozytywnych ocen recenzentów (tzw. metacritic score))
oraz pomniejszony o wartość umorzonego zadłużenia.
(9)
Spółka oblicza marżę Skorygowanej EBITDA jako iloraz Skorygowanej EBITDA i przychodów ze sprzedaży ogółem.
(10)
Spółka oblicza Skorygowaną EBITDA Produkcyjną jako Skorygowana EBITDA pomniejszona o Skorygowaną EBITDA segmentu Prawa
autorskie do wyprodukowanych gier (tantiemy).
(11)
Spółka oblicza marżę Skorygowanej EBITDA Produkcyjnej jako iloraz Skorygowanej EBITDA Produkcyjnej i przychodów ze sprzedaży
segmentu Produkcja gier na zlecenie.
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, *Spółka.

Przyczyny zmian rentowności działalności Grupy mierzonej poziomem marży EBITDA i marży Skorygowanej
EBITDA w okresie objętym Śródrocznymi Informacjami Finansowymi za I półrocze 2020 r. zostały
przedstawione w punkcie „—Wyniki działalności—Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r. w porównaniu
do okresu 6 miesięcy zakończonego 30 czerwca 2019 r.” a w okresie objętym Historycznymi Informacjami
Finansowymi za lata 2019-2017 zostały przedstawione w punktach „—Wyniki działalności—Rok zakończony 31
grudnia 2019 r. w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2018 r.” oraz „—Wyniki działalności—Rok
zakończony 31 grudnia 2018 r. w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2017 r.” poniżej, w których
przedstawiono źródła zmian poziomu poszczególnych pozycji przychodów i kosztów przekładających się na
poziom marży EBITDA i marży Skorygowanej EBITDA w danym okresie.
Tabela poniżej prezentuje uzasadnienie użycia poszczególnych Alternatywnych Pomiarów Wyników.
Alternatywny Pomiar Wyników

Uzasadnienie użycia
Marża brutto prezentuje zysk (stratę) brutto
ze sprzedaży jako odsetek przychodów ze
sprzedaży ogółem. Stanowi ona informację
o rentowności działalności operacyjnej
Grupy.
EBITDA przedstawia zysk z działalności
operacyjnej po ponownym doliczeniu do
niego amortyzacji (pozycji niepieniężnej).
Uzupełnia tym samym informacje o
rentowności
Grupy
i
umożliwia
porównanie danych za poszczególne okresy
bez uwzględniania zmian rzeczowych
aktywów trwałych należących do Grupy.
EBITDA Produkcyjna przedstawia zysk z
działalności
operacyjnej
segmentu
Produkcja gier na zlecenie po ponownym
doliczeniu do niego amortyzacji segmentu
Produkcja gier na zlecenie (pozycji
niepieniężnej). Uzupełnia tym samym
informacje o rentowności Grupy w
segmencie Produkcja gier na zlecenie i
umożliwia
porównanie
danych
za
poszczególne okresy bez uwzględniania
zmian rzeczowych aktywów trwałych
należących do Grupy.
EBITDA Praw Autorskich przedstawia
zysk z działalności operacyjnej segmentu
Prawa autorskie do wyprodukowanych gier
(tantiemy) po ponownym doliczeniu do
niego amortyzacji segmentu Prawa
autorskie do wyprodukowanych gier
(tantiemy)
(pozycji
niepieniężnej).
Uzupełnia tym samym informacje o
rentowności Grupy w segmencie Prawa
autorskie do wyprodukowanych gier
(tantiemy) i umożliwia porównanie danych
za poszczególne okresy bez uwzględniania
zmian rzeczowych aktywów trwałych
należących do Grupy.
Marża EBITDA przedstawia EBITDA jako
odsetek przychodów ze sprzedaży ogółem
zrealizowanych w okresie pomiaru i
zapewnia uzupełniające, porównywalne
informacje dotyczące wyników Grupy i jej

Marża brutto

EBITDA

EBITDA Produkcyjna

EBITDA Praw Autorskich

Marża EBITDA (%)
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Alternatywny Pomiar Wyników

Uzasadnienie użycia
zdolności do generowania środków
pieniężnych na działalności operacyjnej
Grupy.
Marża EBITDA Produkcyjnej przedstawia
EBITDA Produkcyjną jako odsetek
przychodów ze sprzedaży segmentu
Produkcja gier na zlecenie zrealizowanych
w
okresie
pomiaru
i
zapewnia
uzupełniające, porównywalne informacje
dotyczące wyników Grupy w segmencie
Produkcja gier na zlecenie i jej zdolności do
generowania środków pieniężnych na
działalności
operacyjnej
Grupy
w
segmencie Produkcja gier na zlecenie.
Skorygowana EBITDA przedstawia zysk z
działalności operacyjnej po ponownym
doliczeniu do niego amortyzacji, kosztów
programów motywacyjnych, kosztów
Oferty, kosztów doradztwa prawnego w
związku z uruchomieniem biura studia
Grupy w Nowym Jorku oraz kwoty
nierozpoznanych przychodów w związku z
przyjęciem w jednym z content riderów do
umowy produkcyjno-wydawniczej ze
Square Enix na produkcję gry Outriders
zmiennej formy części wynagrodzenia
przewidzianego w tym content riderze
(wynagrodzenia warunkowego, należnego
częściowo pod warunkiem i po osiągnięciu
określonego etapu produkcji gry Outriders
w określonym terminie, a częściowo pod
warunkiem i po osiągnięciu przez grę
określonego wskaźnika pozytywnych ocen
recenzentów (tzw. metacritic score)) oraz
odjęciu wartości umorzonego zadłużenia.
Uzupełnia tym samym informacje o
rentowności
Grupy
i
umożliwia
porównanie danych za poszczególne
okresy.
Marża Skorygowanej EBITDA przedstawia
Skorygowaną EBITDA jako odsetek
przychodów
ze
sprzedaży ogółem
zrealizowanych w okresie pomiaru i
zapewnia uzupełniające, porównywalne
informacje dotyczące wyników Grupy i jej
zdolności do generowania środków
pieniężnych na działalności operacyjnej
Grupy.
Skorygowana
EBITDA
Produkcyjna
przedstawia zysk z działalności operacyjnej
segmentu Produkcja gier na zlecenie po
ponownym
doliczeniu
do
niego
amortyzacji,
kosztów
programów
motywacyjnych, kosztów Oferty, kosztów
doradztwa prawnego w związku z
uruchomieniem biura studia Grupy w
Nowym Jorku oraz kwoty nierozpoznanych
przychodów w związku z przyjęciem w
jednym z content riderów do umowy
produkcyjno-wydawniczej ze Square Enix
na produkcję gry Outriders zmiennej formy
części wynagrodzenia przewidzianego w
tym content riderze (wynagrodzenia
warunkowego, należnego częściowo pod
warunkiem i po osiągnięciu określonego
etapu produkcji gry Outriders w
określonym terminie, a częściowo pod
warunkiem i po osiągnięciu przez grę
określonego wskaźnika pozytywnych ocen
recenzentów (tzw. metacritic score)).
Uzupełnia tym samym informacje o
rentowności Grupy w segmencie Produkcja
gier na zlecenie i umożliwia porównanie
danych za poszczególne okresy.

Marża EBITDA Produkcyjnej (%)

Skorygowana EBITDA

Marża Skorygowanej EBITDA (%)

Skorygowana EBITDA Produkcyjna
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Alternatywny Pomiar Wyników
Marża Skorygowanej EBITDA Produkcyjnej (%)

Uzasadnienie użycia
Marża
Skorygowanej
EBITDA
Produkcyjnej przedstawia Skorygowaną
EBITDA Produkcyjną jako odsetek
przychodów ze sprzedaży segmentu
Produkcja gier na zlecenie zrealizowanych
w
okresie
pomiaru
i
zapewnia
uzupełniające, porównywalne informacje
dotyczące wyników Grupy i jej zdolności
do generowania środków pieniężnych na
działalności
operacyjnej
Grupy
w
segmencie Produkcja gier na zlecenie.

Źródło: Spółka.

W ocenie Spółki inne dane finansowe lub wskaźniki finansowe prezentowane w Prospekcie nie stanowią
Alternatywnych Pomiarów Wyników.
Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku
Dla potrzeb omówienia wyników działalności Grupy, poniżej zamieszczono wyjaśnienie pewnych wybranych
pozycji skonsolidowanego sprawozdania z wyniku zawartego w Historycznych Informacjach Finansowych.
Przychody ze sprzedaży usług
Przychody ze sprzedaży stanowią przychody z umów z klientami objęte zakresem MSSF 15. Przychody są
wpływami korzyści ekonomicznych brutto danego okresu, powstałymi w wyniku zwykłej działalności
gospodarczej Grupy, skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego, innymi niż zwiększenie kapitału wynikające
z wpłat akcjonariuszy.
Grupa wyróżnia dwa źródła przychodów ze sprzedaży usług: (i) przychody z tytułu produkcji gier na zlecenie;
oraz (ii) przychody z tytułu praw autorskich do wyprodukowanych gier (tantiemy).
Koszt sprzedanych usług
Koszty sprzedanych usług obejmują przede wszystkim koszty zespołu deweloperskiego w Polsce, Stanach
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie oraz koszty podwykonawców w ramach usług outsource’u.
Koszty ogólnego zarządu
Koszty ogólnego zarządu obejmują przede wszystkim koszty wynagrodzeń pracowników Grupy w Polsce
(niezaangażowanych bezpośrednio w produkcję gier), w tym testerów gier, koszty programów motywacyjnych,
koszty najmu powierzchni biurowych oraz koszty usług obcych niezwiązanych z produkcją gier (m.in. koszty
usług księgowych, doradztwa podatkowego i doradztwa prawnego).
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne zawierają przychody z tytułu umorzenia pożyczek, subleasingu powierzchni
biurowej i refaktur kosztów infrastruktury technicznej, usług medycznych i innych świadczeń na rzecz
współpracowników Grupy (tj. przede wszystkim zespołu deweloperskiego w Polsce).
Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne zawierają koszty z tytułu usług medycznych i innych świadczeń na rzecz
współpracowników Grupy (tj. przede wszystkim zespołu deweloperskiego w Polsce), które następnie podlegają
refakturze na współpracowników Grupy.
Przychody finansowe
Na przychody finansowe składają się głównie odsetki od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych oraz
dodatnie różnice kursowe.
Koszty finansowe
Na koszty finansowe składają się głównie odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań oraz różnice kursowe.
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Podatek dochodowy
Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się podatek bieżący oraz podatek odroczony.
Wyniki działalności
Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r. w porównaniu do okresu 6 miesięcy zakończonego 30 czerwca
2019 r.
Poniższa tabela prezentuje wybrane informacje ze skonsolidowanego sprawozdania wyników zawartego w
Śródrocznych Informacjach Finansowych za I półrocze 2020 r. za wskazane okresy.

Przychody ze sprzedaży .............................................................................................
w tym:
Przychody ze sprzedaży usług ................................................................................
Koszt własny sprzedaży .............................................................................................
w tym:
Koszt sprzedanych usług.........................................................................................
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu .............................................................................................
Pozostałe przychody operacyjne ..................................................................................
Pozostałe koszty operacyjne.........................................................................................
Zysk (strata) z działalności operacyjnej ...................................................................
Przychody finansowe ...................................................................................................
Koszty finansowe .........................................................................................................
Zysk (strata) przed opodatkowaniem .......................................................................
Podatek dochodowy .....................................................................................................
Zysk (strata) netto ..........................................................................................................

Okres 6 miesięcy zakończony
w dniu 30 czerwca
2020
2019
(mln PLN)
(niezbadane)
52,6
26,8

Zmiana*
2020/2019
(%)
96,7

52,6
29,8

26,8
19,8

96,7
50,8

29,8
22,8
10,2
6,2
0,6
18,2
1,0
0,2
19,1
1,8
17,3

19,8
7,0
7,5
1,5
0,3
0,6
0,5
0,4
0,7
(0,1)
0,8

50,8
226,8
37,2
325,7
77,4
nie dotyczy
119,6
(63,9)
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe za I półrocze 2020 r., *Spółka.

Przychody ze sprzedaży
Tabela poniżej przedstawia przychody ze sprzedaży Grupy za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r. w
porównaniu do okresu 6 miesięcy zakończonego 30 czerwca 2019 r.
Okres 6 miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca
Prawa autorskie do
Produkcja gier na zlecenie
wyprodukowanych gier (tantiemy)
Ogółem
Zmiana
Zmiana
2020
2019
2020/2019*
2020
2019
2020/2019*
2020
2019
(mln PLN)
(mln PLN)
(mln PLN)
(niezbadane)
(%)
(niezbadane)
(%)
(niezbadane)
Region
Polska ...............................
Unia Europejska ...............
Pozostałe kraje ..................
Przychody ze sprzedaży
ogółem ...................................

Zmiana
2020/2019*
(%)

46,1
4,2

26,0
0,3

77,2
1.224,6

0,0
2,4

0,0
0,4

(52,8)
471,2

46,1
6,5

26,0
0,7

77,1
797,8

50,3

26,3

91,0

2,4

0,4

442,4

52,6

26,8

96,7

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za I półrocze 2020 r., *Spółka.

W okresach 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 i 2019 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły
odpowiednio 52,6 mln PLN i 26,8 mln PLN. Wzrost przychodów ze sprzedaży o 25,9 mln PLN, tj. o 96,7%, w
okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. w porównaniu do okresu 6 miesięcy zakończonego 30
czerwca 2019 r. wynikał (i) z rozpoznania przychodów z tytułu prac dla Square Enix obejmujących dalsze wsparcie
deweloperskie w związku z produkcją gry Outriders oraz rozszerzenie zawartości tej gry (zob. „Opis
działalności—Działalność—Segment produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na
zlecenie—Umowa wykonawcza (content rider) dotycząca Outriders”); (ii) z rozpoznania przychodów z tytułu prac
dla Square Enix nad produkcją Project Gemini (zob. „Opis działalności—Działalność—Segment produkcji gier na
zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na zlecenie—Umowa produkcyjno-wydawnicza na Project
Gemini”); oraz (iii) z rozpoznania przychodów z tytułu prac dla Take-Two Interactive nad produkcją Project
Dagger (zob. „Opis działalności—Działalność—Segment produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu
produkcji gier na zlecenie—Umowa produkcyjno-wydawnicza na Project Dagger”), jak również (iv) wzrostu we
wskazanym okresie przychodów z tytułu praw autorskich do wyprodukowanych gier o 1,9 mln PLN, wynikającym
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przede wszystkim ze wzrostu przychodów z tytułu tantiem związanych z wersją remaster gry Bulletstorm –
Bulletstorm: Full Clip Edition, która miała premierę w 2017 r. (segment Prawa autorskie do wyprodukowanych
gier (tantiemy)), w tym, w związku z premierą jej wersji na konsolę Nintendo Switch w sierpniu 2019 r.
Koszty operacyjne
Tabela poniżej przedstawia koszty operacyjne Grupy za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r. w
porównaniu do okresu 6 miesięcy zakończonego 30 czerwca 2019 r.

Amortyzacja ................................................................................................................
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników .................................................
w tym:
Koszty programów motywacyjnych ..........................................................................
Zużycie materiałów i energii .......................................................................................
Usługi obce .................................................................................................................
w tym:
Koszty związane z realizowanymi usługami od podmiotów trzecich ........................
Usługi profesjonalne, prawne, księgowe ...................................................................
Usługi telekomunikacyjne, informatyczne ................................................................
Koszty utrzymania biur .............................................................................................
Pozostałe ...................................................................................................................
Podatki i opłaty ...........................................................................................................
Pozostałe koszty rodzajowe ........................................................................................
Koszty według rodzaju razem ..................................................................................
w tym:
Koszt sprzedanych usług ...........................................................................................
Koszty ogólnego zarządu

Okres 6 miesięcy zakończony w
dniu 30 czerwca
2020
2019
(mln PLN)
(niezbadane)
3,0
2,0
8,7
5,9

Zmiana*
2020/2019
(%)
53,8
47,5

0,6
27,2

1,4
0,7
18,0

(100,0)
(14,0)
51,1

24,8
0,8
0,4
0,2
1,0
0,0
0,5
40,1

15,9
0,6
0,6
0,2
0,7
0,0
0,6
27,2

55,9
45,0
(33,6)
(4,4)
39,0
(39,6)
(26,8)
47,1

29,8
10,2

19,8
7,5

50,8
37,2

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe za I półrocze 2020 r., *Spółka.

Koszty w układzie rodzajowym
Usługi obce
Koszt usług obcych wzrósł o 9,2 mln PLN, czyli o 51,1%, do 27,2 mln PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym
30 czerwca 2020 r. z 18,0 mln PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 r. Wzrost ten był
spowodowany przede wszystkim wzrostem kosztów Grupy związanych z realizowanymi usługami od podmiotów
trzecich o 8,9 mln PLN, czyli o 55,9%, do 24,8 mln PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r.
z 15,9 mln PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 r., który wynikał głównie z finalnej fazy
procesu produkcji gry Outriders (zob. „Opis działalności—Działalność—Segmenty działalności—Segment
produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na zlecenie—Umowa produkcyjnowydawnicza na Outriders”), wykonywania dla Square Enix prac obejmujących dalsze wsparcie deweloperskie w
związku z produkcją gry Outriders oraz rozszerzenie zawartości tej gry (zob. „Opis działalności—Działalność—
Segment produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na zlecenie—Umowa
wykonawcza (content rider) dotycząca Outriders”) oraz prac w ramach produkcji Project Gemini (zob. „Opis
działalności—Działalność—Segment produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na
zlecenie—Umowa produkcyjno-wydawnicza na Project Gemini”), jak równiez wykonywania prac dla Take-Two
Interactive związanych z produkcją Project Dagger (zob. „Opis działalności—Działalność—Segment produkcji
gier na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na zlecenie—Umowa produkcyjno-wydawnicza na
Project Dagger”). Realizacja powyższych projektów wymagała zaangażowania odpowiednio większego zespołu
deweloperskiego (w pozycji usługi obce uwzględnione są istotne koszty zespołu deweloperskiego w Polsce) oraz
poniesienia przez Grupę wyższych kosztów jego pracy, w związku z wystąpieniem okresów spiętrzenia pracy
skutkujących koniecznością zapłaty okresowo wyższego wynagrodzenia na rzecz członków zespołu
deweloperskiego, jak również zaangażowania podmiotów zewnętrznych do wykonania konkretnych prac w
ramach produkcji gry Outriders (w ramach usług outsource’u, którego koszty zwracane są przez Square Enix po
powiększeniu o stałą marżę Grupy).
Dodatkowo, w I półroczu 2020 r. Grupa poniosła również wyższe o 1,0 mln PLN niż w I półroczu 2019 r. koszty
najmu powierzchni biurowej, w szczególności w związku z uruchomieniem studia Grupy w Nowym Jorku na
przełomie maja i czerwca 2019 r. i przeniesieniem siedziby Spółki do nowego biura w Warszawie, oraz koszty
Oferty w kwocie 0,5 mln PLN obejmujące koszty doradztwa prawnego (zob. „Informacje dodatkowe—Koszty
Oferty”).
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Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników
Koszt wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wzrósł o 2,8 mln PLN, czyli o 47,5%, do 8,7 mln PLN w okresie
6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. z 6,3 mln PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 r.
Wzrost ten wynikał przede wszystkim z poniesienia kosztów wynagrodzeń zespołu deweloperskiego studia Grupy
w Nowym Jorku, które zostało założone na przełomie maja i czerwca 2019 r., i w Kanadzie.
Amortyzacja
Koszt amortyzacji wzrósł o 1,1 mln PLN, czyli o 53,8%, do 3,0 mln PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym 30
czerwca 2020 r. z 2,0 mln PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 r. Wzrost ten wynikał przede
wszystkim ze wzrostu kosztu amortyzacji aktywa z tytułu prawa do użytkowania.
Koszty w układzie funkcjonalnym
Koszt sprzedanych usług
Koszt sprzedanych usług wzrósł o 10,0 mln PLN, czyli o 50,8%, do 29,8 mln PLN w okresie 6 miesięcy
zakończonym 30 czerwca 2020 r. z 19,8 mln PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 r.
Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu kosztów Grupy związanych z realizowanymi usługami od
podmiotów trzecich o 8,9 mln PLN, czyli o 55,9%, do 24,8 mln PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym 30
czerwca 2020 r. z 15,9 mln PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 r., który był spowodowany
głównie finalną fazą procesu produkcji gry Outriders, wykonywaniem dla Square Enix prac obejmujących dalsze
wsparcie deweloperskie w związku z produkcją gry Outriders oraz rozszerzenie zawartości tej gry oraz prac w
ramach produkcji Project Gemini, jak równiez wykonywania prac dla Take-Two Interactive związanych z
produkcją Project Dagger, które wymagały zaangażowania odpowiednio większego zespołu deweloperskiego (w
pozycji koszt sprzedanych usług uwzględnione są koszty zespołu deweloperskiego w Polsce, Stanach
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie) oraz poniesienia przez Grupę wyższych kosztów pracy zespołu
deweloperskiego, w związku z wystąpieniem okresów spiętrzenia pracy skutkujących koniecznością zapłaty
okresowo wyższego wynagrodzenia na rzecz członków zespołu deweloperskiego, jak również zaangażowania
podmiotów zewnętrznych do wykonania konkretnych prac w ramach produkcji gry Outriders (w ramach usług
outsource’u, którego koszty zwracane są przez Square Enix po powiększeniu o stałą marżę Grupy).
Koszty ogólnego zarządu
Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 2,8 mln PLN, czyli o 37,2%, do 10,2 mln PLN w okresie 6 miesięcy
zakończonym 30 czerwca 2020 r. z 7,5 mln PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 r. Wzrost
ten wynikał przede wszystkim z ogólnego wzrostu poziomu kosztów wynikającego ze zwiększonej skali
działalności operacyjnej, w tym wyższych o 1,0 mln PLN kosztów najmu powierzchni biurowej, w szczególności
w związku z uruchomieniem studia Grupy w Nowym Jorku na przełomie maja i czerwca 2019 r. oraz
przeniesieniem siedziby Spółki do nowego biura w Warszawie, konieczności poniesienia kosztów Oferty w
kwocie 0,5 mln PLN obejmujących koszty doradztwa prawnego (zob. „Informacje dodatkowe—Koszty Oferty”).
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Tabela poniżej przedstawia pozostałe przychody i koszty operacyjne Grupy za okres 6 miesięcy zakończony 30
czerwca 2020 r. w porównaniu do okresu 6 miesięcy zakończonego 30 czerwca 2019 r.

Pozostałe przychody operacyjne
w tym:
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ......................................................
Umorzone pożyczki .....................................................................................................
Inne przychody.............................................................................................................
Pozostałe koszty operacyjne ......................................................................................
w tym:
Inne koszty ......................................................................................................................

Okres 6 miesięcy zakończony
w dniu 30 czerwca
2020
2019
(mln PLN)
(niezbadane)
6,2
1,5

Zmiana*
2020/2019
(%)
325,7

0,0
4,0
2,1
0,6

1,5
0,3

nie dotyczy
nie dotyczy
47,7
77,4

0,6

0,3

77,4

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe za I półrocze 2020 r., *Spółka.

Pozostałe przychody operacyjne Grupy wzrosły o 4,7 mln PLN, czyli o 325,7%, do 6,2 mln PLN w okresie 6
miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. z 1,5 mln PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019
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r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z umorzenia 50% wartości subwencji (tj. umorzenia zobowiązania w
kwocie 1,75 mln PLN) udzielonej Spółce na podstawie umowy subwencji z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w
ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich
Firm” oferującego wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w związku ze zwalczaniem skutków pandemii
COVID-19 (zob. „Opis działalności—Istotne umowy—Umowa subwencji z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w
ramach programu rządowego związanego z pandemią COVID-19”), które wynikało z dokonanego przez Spółkę
oszacowania kwoty subwencji, do zwrotu której Spółka będzie zobowiązana, umorzenia całej kwoty pożyczki
udzielonej PCF U.S. przez Beverly Bank & Trust Company, N.A. w ramach programu wsparcia „Paycheck
Protection Program” prowadzonego w USA przez rządową agencję Small Business Administration w związku z
pandemią COVID-19 w kwocie 573,6 tys. USD (tj. umorzenia zobowiązania w kwocie 2,3 mln PLN) (zob. „Opis
działalności—Istotne umowy—Umowa pożyczki”), jak również wyższych przychodów z tytułu subleasingu
powierzchni biurowej i refaktur kosztów infrastruktury technicznej, usług medycznych i innych świadczeń na
rzecz współpracowników Grupy (tj. przede wszystkim zespołu deweloperskiego w Polsce), co było spowodowane
zaangażowaniem przez Grupę większego zespołu deweloperskiego.
Pozostałe koszty operacyjne Grupy wzrosły o 0,2 mln PLN, czyli o 77,4%, do 0,6 mln PLN w okresie 6 miesięcy
zakończonym 30 czerwca 2020 r. z 0,3 mln PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 r.
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
W wyniku opisanych wyżej czynników zysk z działalności operacyjnej Grupy wzrósł o 16,5 mln PLN do 18,2 mln
PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. z 0,6 mln PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym
30 czerwca 2019 r.
Wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. w porównaniu
do okresu 6 miesięcy zakończonego 30 czerwca 2019 r. był wyższy niż wzrost poziomu kosztów razem Grupy w
analogicznym okresie, co przełożyło się na wyższą rentowność działalności Grupy mierzoną poziomem marży
EBITDA i marży Skorygowanej EBITDA w I półroczu 2020 r. (odpowiednio, 40,3% i 33,6%) w porównaniu do
I półrocza 2019 r. (odpowiednio, 9,8% i 16,4%). Wzrost rentowności działalności Grupy we wskazanym okresie
wynikał przede wszystkim z: (i) wykonywania w I półroczu 2020 r. dla Square Enix, obok prac związanych z
produkcją gry Outriders, również prac obejmujących dalsze wsparcie deweloperskie w związku z produkcją i
rozszerzeniem zawartości tej gry oraz prac w ramach produkcji Project Gemini, jak również wykonywania prac
dla Take-Two Interactive związanych z produkcją Project Dagger, na których to pracach Grupa zrealizowała
zakładaną marżę produkcyjną; (ii) występowania w I półroczu 2019 większej liczby okresów spiętrzenia pracy
skutkujących koniecznością zapłaty wyższego o 1,4 mln PLN wynagrodzenia na rzecz członków zespołu
deweloperskiego zaangażowanego w produkcję gry Outriders; oraz (iii) wzrostu o 1,9 mln PLN w I półroczu 2020
r. poziomu przychodów z tytułu tantiem (przede wszystkim związanych z wersją remaster gry Bulletstorm –
Bulletstorm: Full Clip Edition, w tym, w związku z jej premierą na konsolę Nintendo Switch w sierpniu 2019 r.),
które co do zasady na tym etapie życia produktów przekładają się niemal w całości na marżę; co zostało częściowo
skompensowane (iv) wyższymi w I półroczu 2020 r. o 1,0 mln PLN kosztami najmu powierzchni biurowej, w
szczególności w związku z uruchomieniem studia Grupy w Nowym Jorku na przełomie maja i czerwca 2019 r.
oraz przeniesieniem siedziby Spółki do nowego biura w Warszawie; jak również (v) poniesieniem przez Grupę w
I półroczu 2020 r. kosztów Oferty w kwocie 0,5 mln PLN (zob. „Informacje dodatkowe—Koszty Oferty”).
Przychody i koszty finansowe
Przychody finansowe Grupy wzrosły o 0,6 mln PLN, czyli o 119,6%, do 1,0 mln PLN w okresie 6 miesięcy
zakończonym 30 czerwca 2020 r. z 0,5 mln PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 r. Wzrost
ten wynikał przede wszystkim z rozliczenia różnic kursowych.
Koszty finansowe Grupy spadły o 0,3 mln PLN, czyli o 63,9%, do 0,2 mln PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym
30 czerwca 2020 r. z 0,4 mln PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 r. Spadek ten wynikał
przede wszystkim z rozliczenia różnic kursowych.
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
W wyniku opisanych wyżej czynników zysk przed opodatkowaniem Grupy wzrósł o 18,4 mln PLN do 19,1 mln
PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. z 0,7 mln PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym
30 czerwca 2019 r.
Podatek dochodowy
Tabela poniżej przedstawia składniki obciążenia podatkiem dochodowym wyniku Grupy za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2020 r. w porównaniu do okresu 6 miesięcy zakończonego 30 czerwca 2019 r.
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Podatek dochodowy
Podatek bieżący ........................................................................................
Podatek odroczony ...................................................................................
Podatek dochodowy razem ....................................................................

Okres 6 miesięcy zakończony w dniu
30 czerwca
2020
2019
(mln PLN)
(niezbadane)
0,1
1,3
1,7
(1,4)
1,8
(0,1)

Zmiana*
2020/2019
(%)
(niezbadane)
(95,8)
(220,1)
nie dotyczy

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe za I półrocze 2020 r., *Spółka.

Podatek dochodowy Grupy wyniósł 1,8 mln PLN za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r., co było
wynikiem bieżącego podatku dochodowego w kwocie 0,1 mln PLN oraz odwrócenia różnic przejściowych z tytułu
podatku odroczonego w kwocie 1,8 mln PLN.
Dodatkowo, w związku z wydaniem w dniu 30 kwietnia 2019 r. przez Krajową Informację Skarbową interpretacji
indywidualnej dotyczącej wnioskowanego przez Spółkę zastosowania ulgi IP Box, Spółka rozliczając podatek
dochodowy od osób prawnych za I półrocze 2020 r. skorzystała z ulgi IP Box z uwzględnieniem wydanej
interpretacji i uzyskane kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w rozumieniu
przepisów IP Box zostały opodatkowane przez Spółkę preferencyjną stawką podatku dochodowego od osób
prawnych wynoszącą 5%. W efekcie czego, część bieżąca podatku dochodowego Spółki ustalona została według
stawki podatku dochodowego od osób prawnych równej 19% dla podstawy opodatkowania odpowiadającej
dochodom z innych źródeł oraz według stawki 5% dla podstawy opodatkowania odpowiadającej dochodom z
kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box).
Podatek dochodowy Grupy wyniósł (0,1) mln PLN za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r., co było
wynikiem bieżącego podatku dochodowego w kwocie 1,3 mln PLN, który został całkowicie skompensowany
powstaniem różnic przejściowych z tytułu podatku odroczonego w kwocie 1,4 mln PLN.
Efektywna stawka opodatkowania Grupy za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 i 2019 r. wyniosła
odpowiednio 4% i (15)%.
Zysk (strata) netto
W wyniku opisanych wyżej czynników zysk netto Grupy wzrósł o 16,5 mln PLN do 17,3 mln PLN w okresie 6
miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. z 0,8 mln PLN w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 r.
Rok zakończony 31 grudnia 2019 r. w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2018 r.
Poniższa tabela prezentuje wybrane informacje ze skonsolidowanego sprawozdania wyników zawartego w
Historycznych Informacjach Finansowych za lata 2019-2017 za wskazane okresy.

Przychody ze sprzedaży .............................................................................................
w tym:
Przychody ze sprzedaży usług ................................................................................
Koszt własny sprzedaży .............................................................................................
w tym:
Koszt sprzedanych usług.........................................................................................
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży..............................................................................
Koszty ogólnego zarządu .............................................................................................
Pozostałe przychody operacyjne ..................................................................................
Pozostałe koszty operacyjne.........................................................................................
Zysk (strata) z działalności operacyjnej ...................................................................
Przychody finansowe ...................................................................................................
Koszty finansowe .........................................................................................................
Zysk (strata) przed opodatkowaniem .......................................................................
Podatek dochodowy .....................................................................................................
Zysk (strata) netto ..........................................................................................................

Rok zakończony w dniu 31
grudnia
2019
2018
(mln PLN)
(zbadane)
83,9
70,3

Zmiana*
2019/2018
(%)
19,4

83,9
64,3

70,3
43,8

19,4
46,8

64,3
19,7
16,3
3,1
1,2
5,3
0,0
0,5
4,9
0,0
4,8

43,8
26,5
9,3
2,4
1,1
18,5
0,9
0,1
19,2
3,3
15,9

46,8
(25,8)
74,7
32,8
11,0
(71,3)
(96,8)
469,3
(74,8)
(99,3)
(69,6)

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017, *Spółka.

Przychody ze sprzedaży
Tabela poniżej przedstawia przychody ze sprzedaży Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. w porównaniu
do roku zakończonego 31 grudnia 2018 r.
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Rok zakończony w dniu 31 grudnia
Prawa autorskie do
Produkcja gier na zlecenie
wyprodukowanych gier (tantiemy)
Zmiana
Zmiana
2019
2018
2019/2018*
2019
2018
2019/2018*
(mln PLN)
(mln PLN)
(zbadane)
(%)
(zbadane)
(%)
Region
Polska ...............................
Unia Europejska ...............
Pozostałe kraje ..................
Przychody ze sprzedaży
ogółem ...................................

Ogółem
Zmiana
2019/2018*

2019
2018
(mln PLN)
(zbadane)

(%)

0,0
82,4
0,3

0,5
65,1
0,9

(95,0)
26,6
(64,6)

1,2

3,8

(68,9)

0,0
82,4
1,5

0,5
65,1
4,7

(95,0)
26,6
(68,1)

82,7

66,5

24,5

1,2

3,8

(68,9)

83,9

70,3

19,4

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017, *Spółka.

W latach zakończonych 31 grudnia 2019 i 2018 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły odpowiednio 83,9 mln
PLN i 70,3 mln PLN. Wzrost przychodów ze sprzedaży o 13,6 mln PLN, tj. o 19,4%, w roku zakończonym 31
grudnia 2019 r. w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2018 r. wynikał ze: (i) wzrostu we wskazanym
okresie o 1,4 mln PLN poziomu przychodów z tytułu umowy produkcyjno-wydawniczej ze Square Enix, co było
spowodowane wejściem w finalną fazę procesu produkcji gry Outriders (zob. „Opis działalności—Działalność—
Segmenty działalności—Segment produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na
zlecenie—Umowa produkcyjno-wydawnicza na Outriders”) wymagającą zaangażowania odpowiednio większego
zespołu deweloperskiego, co przełożyło się na dostarczenie przez Grupę do Square Enix milestone’ów o wyższej
wartości, (ii) wzrostu we wskazanym okresie o kwotę 14,9 mln PLN zwrotu przez Square Enix kosztów (wraz ze
stałą marżą Grupy) poniesionych przez Grupę z tytułu zaangażowania podmiotów zewnętrznych do wykonania
konkretnych prac w ramach produkcji gry Outriders (w ramach usług outsource’u), co zostało częściowo
skompensowane (iii) spadkiem we wskazanym okresie przychodów z tytułu praw autorskich do
wyprodukowanych gier o 2,6 mln PLN, wynikającym przede wszystkim ze stopniowego spadku przychodów z
tytułu tantiem związanych z wersją remaster gry Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition, która miała
premierę w 2017 r. (segment Prawa autorskie do wyprodukowanych gier (tantiemy)).
Koszty operacyjne
Tabela poniżej przedstawia koszty operacyjne Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. w porównaniu do roku
zakończonego 31 grudnia 2018 r.

Amortyzacja ................................................................................................................
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników .................................................
w tym:
Koszty programów motywacyjnych ..........................................................................
Zużycie materiałów i energii .......................................................................................
Usługi obce .................................................................................................................
w tym:
Koszty związane z realizowanymi usługami od podmiotów trzecich ........................
Usługi profesjonalne, prawne, księgowe ...................................................................
Usługi telekomunikacyjne, informatyczne ................................................................
Koszty utrzymania biur .............................................................................................
Pozostałe ...................................................................................................................
Podatki i opłaty ...........................................................................................................
Pozostałe koszty rodzajowe ........................................................................................
Koszty według rodzaju razem ..................................................................................
Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-) ........................................................
Razem.........................................................................................................................
w tym:
Koszt sprzedanych usług ...........................................................................................
Koszty ogólnego zarządu ..........................................................................................
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017, *Spółka.
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Rok zakończony w dniu 31
grudnia
2019
2018
(mln PLN)
(zbadane)
4,5
3,9
17,1
6,3

Zmiana*
2019/2018
(%)
14,3
171,3

3,2
0,8
58,0

2,7
0,6
43,6

20,7
44,0
33,0

53,5
1,4
0,6
0,5
2,0
0,0
1,2
81,6
(1,1)
80,5

40,2
0,4
0,5
0,3
2,2
0,1
1,0
55,5
(2,4)
53,1

33,1
240,9
8,7
82,2
(7,6)
(87,6)
13,2
47,0
(55,5)
51,7

64,3
16,3

43,8
9,3

46,8
74,7
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Koszty w układzie rodzajowym
Usługi obce
Koszt usług obcych wzrósł o 14,4 mln PLN, czyli o 33,0%, do 58,0 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia
2019 r. z 43,6 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. Wzrost ten był spowodowany przede wszystkim
wzrostem kosztów Grupy związanych z realizowanymi usługami od podmiotów trzecich o 13,3 mln PLN, czyli o
33,1%, do 53,5 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. z 40,2 mln PLN w roku zakończonym 31
grudnia 2018 r., który wynikał głównie z wejścia w finalną fazę procesu produkcji gry Outriders (zob. „Opis
działalności—Działalność—Segmenty działalności—Segment produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące
segmentu produkcji gier na zlecenie—Umowa produkcyjno-wydawnicza na Outriders”) wymagającą
zaangażowania odpowiednio większego zespołu deweloperskiego (w pozycji usługi obce uwzględnione są istotne
koszty zespołu deweloperskiego w Polsce) oraz poniesienia przez Grupę wyższych kosztów jego pracy, w związku
z wystąpieniem w procesie produkcji gry Outriders okresów spiętrzenia pracy skutkujących koniecznością zapłaty
okresowo wyższego wynagrodzenia na rzecz członków zespołu deweloperskiego, wypłatą członkom zespołu
deweloperskiego zaangażowanego w produkcję gry Outriders wynagrodzenia bonusowego w 2019 r. przy braku
tego rodzaju wypłat w 2018 r. oraz poniesieniem w ramach procesu produkcji gry Outriders wyższych kosztów
zespołu testerów gier (quality assurance, QA), jak również zaangażowania podmiotów zewnętrznych do
wykonania konkretnych prac w ramach produkcji gry Outriders (w ramach usług outsource’u, którego koszty
zwracane są przez Square Enix po powiększeniu o stałą marżę Grupy). Dodatkowo, w 2019 r. Grupa poniosła
również wyższe o 1,0 mln PLN koszty najmu powierzchni biurowej, w szczególności w związku z uruchomieniem
studia Grupy w Nowym Jorku, koszty Oferty w kwocie 0,5 mln PLN obejmujące koszty doradztwa prawnego
(zob. „Informacje dodatkowe—Koszty Oferty”), jak również koszty doradztwa prawnego w związku z
uruchomieniem biura studia Grupy w Nowym Jorku w kwocie 0,4 mln PLN.
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników
Koszt wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wzrósł o 10,8 mln PLN, czyli o 171,3%, do 17,1 mln PLN w roku
zakończonym 31 grudnia 2019 r. z 6,3 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. Wzrost ten wynikał
przede wszystkim z poniesienia kosztów wynagrodzeń zespołu deweloperskiego studia Grupy w Nowym Jorku,
które zostało założone w 2019 r., jak również poniesienia wyższych kosztów wynagrodzeń członków zespołu
testerów gier (quality assurance, QA), w związku z wejściem w finalną fazę procesu produkcji gry Outriders, oraz
wyższego poziomu kosztów programów motywacyjnych (3,2 mln PLN w 2019 r. w porównaniu do 2,7 mln PLN
w 2018 r.), co wynikało przede wszystkim z przyspieszonego wykonania (we wrześniu 2019 r.) ostatniej transzy
programu motywacyjnego na lata 2018-2020 (zob. „Opis działalności—Pracownicy—Udział pracowników Grupy
w kapitale zakładowym Spółki”).
Amortyzacja
Koszt amortyzacji wzrósł o 0,6 mln PLN, czyli o 14,3%, do 4,5 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r.
z 3,9 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu kosztu
amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych o 0,6 mln PLN.
Koszty w układzie funkcjonalnym
Koszt sprzedanych usług
Koszt sprzedanych usług wzrósł o 20,5 mln PLN, czyli o 46,8%, do 64,3 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia
2019 r. z 43,8 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu
kosztów Grupy związanych z realizowanymi usługami od podmiotów trzecich o 13,3 mln PLN, czyli o 33,1%, do
53,5 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. z 40,2 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r.,
który był spowodowany głównie wejściem w finalną fazę procesu produkcji gry Outriders wymagającą
zaangażowania odpowiednio większego zespołu deweloperskiego (w pozycji koszt sprzedanych usług
uwzględnione są koszty zespołu deweloperskiego w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii) oraz
poniesienia przez Grupę wyższych kosztów pracy zespołu deweloperskiego, w związku z wystąpieniem w procesie
produkcji gry Outriders okresów spiętrzenia pracy skutkujących koniecznością zapłaty okresowo wyższego
wynagrodzenia na rzecz członków zespołu deweloperskiego, wypłatą członkom zespołu deweloperskiego
zaangażowanego w produkcję gry Outriders wynagrodzenia bonusowego w 2019 r. przy braku tego rodzaju wypłat
w 2018 r. oraz poniesieniem w ramach procesu produkcji gry Outriders wyższych kosztów zespołu testerów gier
(quality assurance, QA), jak również zaangażowania podmiotów zewnętrznych do wykonania konkretnych prac
w ramach produkcji gry Outriders (w ramach usług outsource’u, którego koszty zwracane są przez Square Enix
po powiększeniu o stałą marżę Grupy).
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Koszty ogólnego zarządu
Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 7,0 mln PLN, czyli o 74,7%, do 16,3 mln PLN w roku zakończonym 31
grudnia 2019 r. z 9,3 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z
ogólnego wzrostu poziomu kosztów wynikającego ze zwiększonej skali działalności operacyjnej, w tym wyższych
o 1,0 mln PLN kosztów najmu powierzchni biurowej, w szczególności w związku z uruchomieniem studia Grupy
w Nowym Jorku, konieczności poniesienia kosztów Oferty w kwocie 0,5 mln PLN obejmujących koszty
doradztwa prawnego (zob. „Informacje dodatkowe—Koszty Oferty”), jak również konieczności poniesienia
kosztów doradztwa prawnego w związku z uruchomieniem biura studia Grupy w Nowym Jorku w kwocie 0,4 mln
PLN, jak również wyższego poziomu kosztów programów motywacyjnych (3,2 mln PLN w 2019 r. w porównaniu
do 2,7 mln PLN w 2018 r.), co wynikało przede wszystkim z przyspieszonego wykonania (we wrześniu 2019 r.)
ostatniej transzy programu motywacyjnego na lata 2018-2020 (zob. „Opis działalności—Pracownicy—Udział
pracowników Grupy w kapitale zakładowym Spółki”).
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Tabela poniżej przedstawia pozostałe przychody i koszty operacyjne Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2018 r.

Pozostałe przychody operacyjne
w tym:
Inne przychody.............................................................................................................
Pozostałe koszty operacyjne ......................................................................................
w tym:
Inne koszty ......................................................................................................................

Rok zakończony w dniu 31
grudnia
2019
2018
(mln PLN)
(zbadane)
3,1
2,4

Zmiana*
2019/2018
(%)
32,8

3,1
1,2

2,4
1,1

32,8
11,0

1,2

1,1

11,0

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017, *Spółka.

Pozostałe przychody operacyjne Grupy wzrosły o 0,8 mln PLN, czyli o 32,8%, do 3,1 mln PLN w roku
zakończonym 31 grudnia 2019 r. z 2,4 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. Wzrost ten wynikał
przede wszystkim z wyższych przychodów z tytułu subleasingu powierzchni biurowej i refaktur kosztów
infrastruktury technicznej, usług medycznych i innych świadczeń na rzecz współpracowników Grupy (tj. przede
wszystkim zespołu deweloperskiego w Polsce), co było spowodowane zaangażowaniem przez Grupę większego
zespołu deweloperskiego.
Pozostałe koszty operacyjne Grupy wzrosły o 0,1 mln PLN, czyli o 11,0%, do 1,2 mln PLN w roku zakończonym
31 grudnia 2019 r. z 1,1 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r.
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
W wyniku opisanych wyżej czynników zysk z działalności operacyjnej Grupy spadł o 13,2 mln PLN, czyli o
71,3%, do 5,3 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. z 18,5 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia
2018 r.
Wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. w porównaniu do roku
zakończonego 31 grudnia 2018 r. był niższy niż wzrost poziomu kosztów razem Grupy w analogicznym okresie,
co przełożyło się na niższą rentowność działalności Grupy mierzoną poziomem marży EBITDA i marży
Skorygowanej EBITDA w 2019 r. (odpowiednio, 11,7% i 22,0%) w porównaniu do 2018 r. (odpowiednio, 31,8%
i 35,6%). Spadek rentowności działalności Grupy we wskazanym okresie wynikał przede wszystkim z: (i)
nierozpoznania przychodów w kwocie 4,5 mln PLN w związku z przyjęciem w jednym z content riderów do
umowy produkcyjno-wydawniczej ze Square Enix na produkcję gry Outriders (zob. „Opis działalności—
Działalność—Segmenty działalności—Segment produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji
gier na zlecenie—Umowa produkcyjno-wydawnicza na Outriders”) zmiennej formy części wynagrodzenia
przewidzianego w tym content riderze (wynagrodzenia warunkowego, należnego częściowo pod warunkiem i po
osiągnięciu określonego etapu produkcji gry Outriders w określonym terminie, a częściowo pod warunkiem i po
osiągnięciu przez grę określonego wskaźnika pozytywnych ocen recenzentów (tzw. metacritic score)); (ii)
występowania okresów spiętrzenia pracy skutkujących koniecznością zapłaty wyższego o 2,7 mln PLN
wynagrodzenia na rzecz członków zespołu deweloperskiego zaangażowanego w produkcję gry Outriders; (iii)
spadku o 2,6 mln PLN poziomu przychodów z tytułu tantiem (przede wszystkim związanych z wersją remaster
gry Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition), które co do zasady na tym etapie życia produktów przekładają
się niemal w całości na marżę; (iv) wypłaty wynagrodzeń bonusowych na rzecz członków zespołu
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deweloperskiego zaangażowanego w produkcję gry Outriders w 2019 r. w łącznej kwocie 2,0 mln PLN przy braku
tego rodzaju wypłat w 2018 r.; (v) przyspieszonego wykonania (we wrześniu 2019 r.) ostatniej transzy programu
motywacyjnego na lata 2018-2020 (zob. „Opis działalności—Pracownicy—Udział pracowników Grupy w kapitale
zakładowym Spółki”) oraz jego ujęcia jako koszt w kwocie 1,2 mln PLN; (vi) wyższych o 1,2 mln PLN kosztów
pracy zespołu testerów gier (quality assurance, QA) w ramach procesu produkcji gry Outriders; (vii) wyższych o
1,0 mln PLN kosztów najmu powierzchni biurowej, w szczególności w związku z uruchomieniem studia Grupy
w Nowym Jorku; (vii) poniesienia przez Grupę kosztów Oferty w kwocie 0,5 mln PLN (zob. „Informacje
dodatkowe—Koszty Oferty”); jak również (viii) poniesienia przez Grupę kosztów doradztwa prawnego w związku
z uruchomieniem biura studia Grupy w Nowym Jorku w kwocie 0,4 mln PLN.
Przychody i koszty finansowe
Przychody finansowe Grupy spadły o 0,8 mln PLN, czyli o 96,8%, do około 28 tys. PLN w roku zakończonym
31 grudnia 2019 r. z 0,9 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. Spadek ten wynikał przede wszystkim
z rozliczenia różnic kursowych.
Koszty finansowe Grupy wzrosły do 0,5 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. Wzrost ten wynikał
przede wszystkim z rozliczenia różnic kursowych oraz poniesienia kosztów prowizji i opłat bankowych.
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
W wyniku opisanych wyżej czynników zysk przed opodatkowaniem Grupy spadł o 19,2 mln PLN, czyli o 74,8%,
do 4,9 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. z 19,2 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r.
Podatek dochodowy
Tabela poniżej przedstawia składniki obciążenia podatkiem dochodowym wyniku Grupy za rok zakończony 31
grudnia 2019 r. w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2018 r.

Podatek dochodowy
Podatek bieżący
Podatek odroczony ...................................................................................
Podatek dochodowy razem ....................................................................

Rok zakończony w dniu 31 grudnia
2019
2018
(mln PLN)
(zbadane)
1,0
2,9
(1,0)
0,4
0,0
3,3

Zmiana*
2019/2018
(%)
(niezbadane)
(66,1)
(334,2)
(99,3)

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017, *Spółka.

Podatek dochodowy Grupy wyniósł około 23 tys. PLN za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., co było wynikiem
bieżącego podatku dochodowego w kwocie 1,0 mln PLN, który został całkowicie skompensowany powstaniem
różnic przejściowych z tytułu podatku odroczonego w wysokości 1,0 mln PLN. Dodatkowo, w związku z
wydaniem w dniu 30 kwietnia 2019 r. przez Krajową Informację Skarbową interpretacji indywidualnej dotyczącej
wnioskowanego przez Spółkę zastosowania ulgi IP Box, Spółka rozliczając podatek dochodowy od osób prawnych
za 2019 r. skorzystała z ulgi IP Box z uwzględnieniem wydanej interpretacji i uzyskane kwalifikowane dochody
z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w rozumieniu przepisów IP Box zostały opodatkowane przez
Spółkę preferencyjną stawką podatku dochodowego od osób prawnych wynoszącą 5%. W efekcie czego, część
bieżąca podatku dochodowego Spółki ustalona została według stawki podatku dochodowego od osób prawnych
równej 19% dla podstawy opodatkowania odpowiadającej dochodom z innych źródeł oraz według stawki 5% dla
podstawy opodatkowania odpowiadającej dochodom z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP
Box).
Podatek dochodowy Grupy wyniósł 3,3 mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., co było wynikiem
bieżącego podatku dochodowego w kwocie 2,9 mln PLN oraz odwrócenia różnic przejściowych z tytułu podatku
odroczonego w kwocie 0,4 mln PLN.
Efektywna stawka opodatkowania Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2019 i 2018 r. wyniosła odpowiednio 0%
i 17%.
Zysk (strata) netto
W wyniku opisanych wyżej czynników zysk netto Grupy spadł o 11,1 mln PLN, czyli o 69,6%, do 4,8 mln PLN
w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. z 15,9 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r.
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Rok zakończony 31 grudnia 2018 r. w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2017 r.
Poniższa tabela prezentuje wybrane informacje ze skonsolidowanego sprawozdania z wyników zawartego w
Historycznych Informacjach Finansowych za lata 2019-2017 za wskazane okresy.

Przychody ze sprzedaży .............................................................................................
w tym:
Przychody ze sprzedaży usług ................................................................................
Koszt własny sprzedaży .............................................................................................
w tym:
Koszt sprzedanych usług.........................................................................................
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży..............................................................................
Koszty ogólnego zarządu .............................................................................................
Pozostałe przychody operacyjne ..................................................................................
Pozostałe koszty operacyjne.........................................................................................
Zysk (strata) z działalności operacyjnej ...................................................................
Przychody finansowe ...................................................................................................
Koszty finansowe .........................................................................................................
Zysk (strata) przed opodatkowaniem .......................................................................
Podatek dochodowy .....................................................................................................
Zysk (strata) netto ..........................................................................................................

Rok zakończony w dniu 31
grudnia
2018
2017
(mln PLN)
(zbadane)
70,3
44,1

Zmiana*
2018/2017
(%)
59,5

70,3
43,8

44,1
20,8

59,5
110,5

43,8
26,5
9,3
2,4
1,1
18,5
0,9
0,1
19,2
3,3
15,9

20,8
23,3
6,1
1,6
0,1
18,6
0,0
0,8
17,8
3,8
14,0

110,5
14,0
52,2
48,3
1.089,9
(1,0)
nie dotyczy
(89,4)
7,8
(13,6)
13,6

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017, *Spółka.

Przychody ze sprzedaży
Tabela poniżej przedstawia przychody ze sprzedaży Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. w porównaniu
do roku zakończonego 31 grudnia 2017 r.
Rok zakończony w dniu 31 grudnia
Prawa autorskie do
Produkcja gier na zlecenie
wyprodukowanych gier (tantiemy)
Zmiana
Zmiana
2018
2017
2018/2017*
2018
2017
2018/2017*
(mln PLN)
(mln PLN)
(zbadane)
(%)
(zbadane)
(%)
Region
Polska ...............................
Unia Europejska ...............
Pozostałe kraje ..................
Przychody ze sprzedaży
ogółem ...................................

Ogółem
2018
2017
(mln PLN)
(zbadane)

Zmiana
2018/2017*
(%)

0,5
65,1
0,9

- nie dotyczy
35,0
85,7
- nie dotyczy

3,8

9,0

(57,6)

0,5
65,1
4,7

- nie dotyczy
35,0
85,7
9,0
(47,4)

66,5

35,0

3,8

9,0

(57,6)

70,3

44,1

89,7

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017, *Spółka.

W latach zakończonych 31 grudnia 2018 i 2017 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły odpowiednio 70,3 mln
PLN i 44,1 mln PLN. Wzrost przychodów ze sprzedaży o 26,2 mln PLN, tj. o 59,5%, w roku zakończonym 31
grudnia 2018 r. w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2017 r. wynikał ze: (i) wzrostu we wskazanym
okresie o kwotę 12,5 mln PLN poziomu przychodów z tytułu umowy produkcyjno-wydawniczej ze Square Enix,
co było spowodowane wejściem w bardziej zaawansowaną fazę procesu produkcji gry Outriders (zob. „Opis
działalności—Działalność—Segmenty działalności—Segment produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące
segmentu produkcji gier na zlecenie—Umowa produkcyjno-wydawnicza na Outriders”) wymagającą
zaangażowania odpowiednio większego zespołu deweloperskiego, co przełożyło się na dostarczenie przez Grupę
do Square Enix milestone’ów o wyższej wartości, (ii) wzrostu we wskazanym okresie o kwotę 18,9 mln PLN
zwrotu przez Square Enix kosztów (wraz ze stałą marżą Grupy) poniesionych przez Grupę z tytułu zaangażowania
podmiotów zewnętrznych do wykonania konkretnych prac w ramach produkcji gry Outriders (w ramach usług
outsource’u), co zostało częściowo skompensowane (iii) spadkiem we wskazanym okresie przychodów z tytułu
praw autorskich do wyprodukowanych gier o 5,2 mln PLN, wynikającym przede wszystkim ze stopniowego
spadku przychodów z tytułu tantiem związanych z wersją remaster gry Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip
Edition, która miała premierę w 2017 r. (segment Prawa autorskie do gier).
Koszty operacyjne
Tabela poniżej przedstawia koszty operacyjne Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. w porównaniu do roku
zakończonego 31 grudnia 2017 r.
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Amortyzacja ................................................................................................................
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników .................................................
w tym:
Koszty programów motywacyjnych ..........................................................................
Zużycie materiałów i energii .......................................................................................
Usługi obce .................................................................................................................
w tym:
Koszty związane z realizowanymi usługami od podmiotów trzecich ........................
Usługi profesjonalne, prawne, księgowe ...................................................................
Usługi telekomunikacyjne, informatyczne ................................................................
Koszty utrzymania biur .............................................................................................
Pozostałe ...................................................................................................................
Podatki i opłaty ...........................................................................................................
Pozostałe koszty rodzajowe ........................................................................................
Koszty według rodzaju razem ..................................................................................
Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-) ........................................................
Razem.........................................................................................................................
w tym:
Koszt sprzedanych usług ...........................................................................................
Koszty ogólnego zarządu ..........................................................................................

Rok zakończony w dniu 31
grudnia
2018
2017
(mln PLN)
(zbadane)
3,9
3,7
6,3
3,9

Zmiana*
2018/2017
(%)
6,4
60,7

2,7
0,6
43,6

1,4
0,5
16,6

85,8
8,3
162,9

40,2
0,4
0,5
0,3
2,2
0,1
1,0
55,5
(2,4)
53,1

14,5
0,5
0,4
0,2
1,0
0,0
1,2
25,9
1,0
26,9

176,9
(9,2)
21,2
62,8
117,3
191,3
(10,9)
114,2
(342,2)
97,2

43,8
9,3

20,8
6,1

110,5
52,2

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017, *Spółka.

Koszty w układzie rodzajowym
Usługi obce
Koszt usług obcych wzrósł o 27,0 mln PLN, czyli o 162,9%, do 43,6 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia
2018 r. z 16,6 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2017 r. Wzrost ten był spowodowany przede wszystkim
wzrostem kosztów Grupy związanych z realizowanymi usługami od podmiotów trzecich o 25,7 mln PLN, czyli o
176,9%, do 40,2 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. z 14,5 mln PLN w roku zakończonym
31 grudnia 2019 r., który wynikał głównie z wejścia w bardziej zaawansowaną fazę procesu produkcji gry
Outriders (zob. „Opis działalności—Działalność—Segmenty działalności—Segment produkcji gier na zlecenie—
Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na zlecenie—Umowa produkcyjno-wydawnicza na Outriders”)
wymagającą zaangażowania odpowiednio większego zespołu deweloperskiego (w pozycji usługi obce
uwzględnione są istotne koszty zespołu deweloperskiego w Polsce, w tym również pozyskanego w 2018 r.
rzeszowskiego, ponad trzydziestoosobowego, zespołu deweloperów pracującego wcześniej dla CI Games S.A.),
przy równoczesnym wzroście poziomu średniego wynagrodzenia członka zespołu deweloperskiego, co było
skorelowane z systematycznym wzrostem poziomu wynagrodzeń w całym sektorze IT w Polsce, oraz poniesienia
w ramach procesu produkcji gry Outriders wyższych kosztów zespołu testerów gier (quality assurance, QA), jak
również zaangażowania podmiotów zewnętrznych do wykonania konkretnych prac w ramach produkcji gry
Outriders (w ramach usług outsource’u, którego koszty zwracane są przez Square Enix po powiększeniu o stałą
marżę Grupy).
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników
Koszt wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wzrósł o 2,4 mln PLN, czyli o 60,7%, do 6,3 mln PLN w roku
zakończonym 31 grudnia 2018 r. z 3,9 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2017 r. Wzrost ten wynikał
przede wszystkim ze wzrostu kosztów wynagrodzeń pracowników Grupy w Polsce (niezaangażowanych
bezpośrednio w produkcję gier), jak również poniesienia wyższych kosztów pracy członków zespołu testerów gier
(quality assurance, QA), w związku z wejściem w bardziej zaawansowaną fazę procesu produkcji gry Outriders,
oraz wyższego poziomu kosztów programów motywacyjnych (2,7 mln PLN w 2018 r. w porównaniu do 1,4 mln
PLN w 2017 r.).
Amortyzacja
Koszt amortyzacji wzrósł o 0,2 mln PLN, czyli o 6,4%, do 3,9 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r.
z 3,7 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2017 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z: (i) wyższej
amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych Grupy w kwocie 0,9 mln PLN, oraz (ii) wyższej amortyzacji prawa
do użytkowania w kwocie 0,2 mln PLN, co zostało częściowo skompensowane (iii) niższą amortyzacją wartości
niematerialnych w kwocie 0,9 mln PLN dotyczącą w istotnej części nakładów inwestycyjnych związanych z
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produkcją wersji remaster gry Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition rozliczaną proporcjonalnie do
wolumenu sprzedaży (w związku z niższą sprzedażą tytułu w 2018 r.).
Koszty w układzie funkcjonalnym
Koszt sprzedanych usług
Koszt sprzedanych usług wzrósł o 23,0 mln PLN, czyli o 110,5%, do 43,8 mln PLN w roku zakończonym 31
grudnia 2018 r. z 20,8 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2017 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim
ze wzrostu kosztów Grupy związanych z realizowanymi usługami od podmiotów trzecich o 25,7 mln PLN, czyli
o 176,9%, do 40,2 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. z 14,5 mln PLN w roku zakończonym 31
grudnia 2017 r., który był spowodowany głównie wejściem w bardziej zaawansowaną fazę procesu produkcji gry
Outriders wymagającą zaangażowania odpowiednio większego zespołu deweloperskiego (w pozycji koszt
sprzedanych usług uwzględnione są koszty zespołu deweloperskiego w Polsce i Wielkiej Brytanii, w tym również
pozyskanego w 2018 r. rzeszowskiego, ponad trzydziestoosobowego, zespołu deweloperów pracującego
wcześniej dla CI Games S.A.), przy równoczesnym wzroście poziomu średniego wynagrodzenia członka zespołu
deweloperskiego, co było skorelowane z systematycznym wzrostem poziomu wynagrodzeń w całym sektorze IT,
oraz poniesienia w ramach procesu produkcji gry Outriders wyższych kosztów zespołu testerów gier (quality
assurance, QA), jak również zaangażowania podmiotów zewnętrznych do wykonania konkretnych prac w ramach
produkcji gry Outriders (w ramach usług outsource’u, którego koszty zwracane są przez Square Enix po
powiększeniu o stałą marżę Grupy).
Koszty ogólnego zarządu
Koszt ogólnego zarządu wzrósł o 3,2 mln PLN, czyli o 52,2%, do 9,3 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia
2018 r. z 6,1 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2017 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z ogólnego
wzrostu kosztów wynikającego ze zwiększonej działalności operacyjnej, wzrostu kosztów wynagrodzeń
pracowników Grupy w Polsce (niezaangażowanych bezpośrednio w produkcję gier), jak również kosztów
przejęcia i obsługi biura studia Grupy w Rzeszowie, zbudowanego w oparciu o pozyskany w 2018 r. ponad
trzydziestoosobowy zespół deweloperów pracujący wcześniej dla CI Games S.A., oraz wyższego poziomu
kosztów programów motywacyjnych (2,7 mln PLN w 2018 r. w porównaniu do 1,4 mln PLN w 2017 r.).
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Tabela poniżej przedstawia pozostałe przychody i koszty operacyjne Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2017 r.

Pozostałe przychody operacyjne ...............................................................................
w tym:
Inne przychody ...........................................................................................................
Pozostałe koszty operacyjne ......................................................................................
w tym:
Inne koszty ......................................................................................................................

Rok zakończony w dniu
31 grudnia
2018
2017
(mln PLN)
(zbadane)
2.4
1,6

Zmiana*
2018/2017
(%)
48,3

2,4
1,1

1,6
0,1

48,3
1.089,9

1,1

0,1

1.089,9

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017, *Spółka.

Pozostałe przychody operacyjne Grupy wzrosły o 0,8 mln PLN, czyli o 48,3%, do 2,4 mln PLN w roku
zakończonym 31 grudnia 2018 r. z 1,6 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2017 r. Wzrost ten wynikał
przede wszystkim z wyższych przychodów z tytułu subleasingu powierzchni biurowej i refaktur kosztów
infrastruktury technicznej, usług medycznych i innych świadczeń na rzecz współpracowników Grupy (tj. przede
wszystkim zespołu deweloperskiego w Polsce), co było spowodowane zaangażowaniem przez Grupę większego
zespołu deweloperskiego.
Pozostałe koszty operacyjne Grupy wzrosły o 1,0 mln PLN, czyli o 1.089,9%, do 1,1 mln PLN w roku
zakończonym 31 grudnia 2018 r. z 0,1 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2017 r.
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
W wyniku opisanych wyżej czynników zysk z działalności operacyjnej Grupy spadł o 0,2 mln PLN, czyli o 1,0%,
do 18,5 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. z 18,6 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia
2017 r.
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Wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. w porównaniu do roku
zakończonego 31 grudnia 2017 r. był niższy niż wzrost poziomu kosztów razem Grupy w analogicznym okresie,
co przełożyło się na niższą rentowność działalności Grupy mierzoną poziomem marży EBITDA i marży
Skorygowanej EBITDA w 2018 r. (odpowiednio, 31,8% i 35,6%) w porównaniu do 2017 r. (odpowiednio, 50,7%
i 53,9%). Spadek rentowności działalności Grupy we wskazanym okresie wynikał przede wszystkim ze spadku o
5,2 mln PLN poziomu przychodów z tytułu tantiem (przede wszystkim związanych z wersją remaster gry
Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition), które co do zasady na tym etapie życia produktów przekładają się
niemal w całości na marżę.
Przychody i koszty finansowe
Przychody finansowe Grupy wzrosły do 0,9 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. Wzrost ten wynikał
przede wszystkim z rozliczenia różnic kursowych.
Koszty finansowe Grupy spadły o 0,7 mln PLN, czyli o 89,4%, do około 84 tys. PLN w roku zakończonym 31
grudnia 2018 r. z 0,8 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2017 r. Spadek ten wynikał przede wszystkim z
rozliczenia różnic kursowych oraz zmniejszenia kosztów prowizji i opłat bankowych.
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
W wyniku opisanych wyżej czynników zysk przed opodatkowaniem Grupy wzrósł o 1,4 mln PLN, czyli o 7,8%,
do 19,2 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. z 17,8 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia
2017 r.
Podatek dochodowy
Tabela poniżej przedstawia składniki obciążenia podatkiem dochodowym wyniku Grupy za rok zakończony 31
grudnia 2018 r. w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2017 r.

Podatek dochodowy
Podatek bieżący ........................................................................................
Podatek odroczony ...................................................................................
Podatek dochodowy razem ....................................................................

Rok zakończony w dniu 31 grudnia
2018
2017
(mln PLN)
(zbadane)
2,9
3,3
0,4
0,6
3,3
3,8

Zmiana*
2018/2017
(%)
(niezbadane)
(11,0)
(28,6)
(13,6)

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017, *Spółka.

Podatek dochodowy Grupy wyniósł 3,3 mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., co było wynikiem
bieżącego podatku dochodowego w kwocie 2,9 mln PLN oraz odwrócenia różnic przejściowych z tytułu podatku
odroczonego w kwocie 0,4 mln PLN.
Podatek dochodowy Grupy wyniósł 3,8 mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., co było wynikiem
bieżącego podatku dochodowego w kwocie 3,3 mln PLN (co uwzględnia korektę obciążenia podatkowego ujętą
w 2017 r. w kwocie 0,2 mln PLN, która dotyczy zmniejszenia kosztów kwalifikowanych ulgi B+R (ulgi związanej
z kosztami poniesionymi na działalność badawczo-rozwojową) w wyniku uzyskania interpretacji od Krajowej
Informacji Skarbowej) oraz odwrócenia różnic przejściowych z tytułu podatku odroczonego w kwocie 0,6 mln
PLN.
Efektywna stawka opodatkowania Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2018 i 2017 r. wyniosła odpowiednio
17% i 22%.
Zysk (strata) netto
W wyniku opisanych wyżej czynników zysk netto Grupy wzrósł o 1,9 mln PLN, czyli o 13,6%, do 15,9 mln PLN
w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. z 14,0 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2017 r.
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Płynność i zasoby kapitałowe
Zasoby kapitałowe Grupy
Potrzeby kapitałowe Grupy
Potrzeby kapitałowe Grupy są ściśle związane ze skalą jej działalności, mierzoną wartością jej aktywów i
przychodów. Główne potrzeby Grupy w zakresie płynności obejmują finansowanie rozwoju działalności i
nakładów inwestycyjnych Grupy.
W tabeli poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki płynności i zadłużenia Grupy na wskazane daty.

Wskaźnik natychmiastowej płynności(1) .......................................................
Wskaźnik zadłużenia do EBITDA(2) .............................................................
Wskaźnik zadłużenia do Skorygowanej EBITDA(3) .....................................

30 czerwca
2020
2,47
0,59
0,71

2019

31 grudnia
2018
4,52
3,36
0,10
0,08
0,06
0,07

2017
2,05
0,06
0,05

Grupa oblicza wskaźnik natychmiastowej płynności jako iloraz środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz zobowiązań
krótkoterminowych na koniec danego okresu sprawozdawczego.
(2)
Grupa oblicza wskaźnik zadłużenia do EBITDA jako zadłużenie (tj. sumę krótkoterminowych i długoterminowych zobowiązań z tytułu
kredytów, pożyczek, innych instrumentów dłużnych oraz leasingu finansowego) na koniec danego okresu sprawozdawczego podzielone przez
EBITDA za dany okres sprawozdawczy.
(3)
Grupa oblicza wskaźnik zadłużenia do Skorygowanej EBITDA jako zadłużenie (tj. sumę krótkoterminowych i długoterminowych zobowiązań
z tytułu kredytów, pożyczek, innych instrumentów dłużnych oraz leasingu finansowego) na koniec danego okresu sprawozdawczego podzielone
przez Skorygowaną EBITDA za dany okres sprawozdawczy.
Źródło: Spółka (niezbadane).
(1)

Struktura finansowania Grupy
Grupa finansuje prowadzoną działalność głównie korzystając ze środków pieniężnych generowanych z
działalności operacyjnej (zob. „—Przepływy pieniężne”) oraz z kapitału własnego (zob.: „—Zobowiązania i
kapitał własny”). Źródła te były i są wystarczające do pokrycia dotychczasowych potrzeb kapitałowych oraz
pożyczkowych Grupy.
Poza leasingiem w okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi za lata 2019-2017 Grupa nie
korzystała z finansowania zewnętrznego. Wartość finansowania zewnętrznego Grupy w postaci leasingu wynosiła
na dzień 31 grudnia 2019 r. 0,1 mln PLN. W 2018 i 2017 r. Grupa nie korzystała z finansowania w postaci leasingu
(zob. „Opis działalności—Istotne umowy—Umowy finansowe leasingu operacyjnego”).
Natomiast w okresie od 1 stycznia 2020 r. do Daty Prospektu Grupa pozyskała dodatkowe finansowanie w postaci:
(i) subwencji udzielonej na podstawie umowy zawartej z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w ramach programu
rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” w kwocie 3,5
mln PLN (zob. „Opis działalności—Istotne umowy—Umowa subwencji z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w
ramach programu rządowego związanego z pandemią COVID-19”), przy czym Spółka szacuje, że będzie
zobowiązana do zwrotu jedynie 50% kwoty subwencji, w związku z czym w Śródrocznych Informacjach
Finansowych za I półrocze 2020 r. Spółka rozpoznała umorzenie 50% kwoty ww. subwencji (tj. 1,75 mln PLN);
(ii) wypłaconej PCF Canada ulgi podatkowej (tzw. multimedia tax relief) związanej z nakładami na wykonanie
określonych usług multimedialnych w kwocie 454,6 tys. CAD (zob. „Opis działalności—Istotne umowy—Umowa
udzielenia i wypłaty ulgi podatkowej na rzecz PCF Canada”); (iii) pożyczki udzielonej PCF U.S. przez Beverly
Bank & Trust Company, N.A. w ramach programu wsparcia „Paycheck Protection Program” prowadzonego w
USA przez rządową agencję Small Business Administration w związku z pandemią COVID-19 w kwocie 573,6
tys. USD (zob. „Opis działalności—Istotne umowy—Umowa pożyczki”), przy czym Spółka szacuje, że nie będzie
zobowiązana do zwrotu kwoty pożyczki, w związku z czym w Śródrocznych Informacjach Finansowych za I
półrocze 2020 r. Spółka rozpoznała umorzenie całej kwoty ww. pożyczki (tj. 2,3 mln PLN); oraz (iv) zwiększyła
wykorzystanie limitu finansowania w ramach ww. leasingu do kwoty 1,9 mln PLN.
Grupa przewiduje, że wyżej wymienione źródła pozostaną jej głównymi źródłami płynności w najbliższej
przyszłości, w tym zostaną wykorzystane do pokrycia określonych potrzeb w zakresie zapewnienia płynności
dotyczącej bieżących i planowanych nakładów inwestycyjnych Grupy zaplanowanych do poniesienia w okresie
do końca 2020 r., które do Daty Prospektu nie zostały poniesione, w łącznej kwocie około 0,3 mln PLN (zob. „—
Nakłady inwestycyjne—Bieżące i planowane nakłady inwestycyjne”). Natomiast wpływy z Oferty zostaną
wykorzystane przez Grupę zgodnie ze szczegółowymi informacjami przedstawionymi w rozdziale „Wykorzystanie
wpływów z Oferty”.
Tabela poniżej przedstawia szczegółowe informacje na temat struktury finansowania Grupy na wskazany dzień.
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Na dzień 30 czerwca
Na dzień 31 grudnia
2020 r.
2019 r.
(%
(%
pasywów
pasywów
(mln PLN)* razem)* (mln PLN) razem)*
Razem kapitały własne ...........................................................................................
69,2
76,1
51,7
88,1
Zobowiązania długoterminowe razem ....................................................................
11,7
12,8
0,6
0,9
w tym:
(1)
Leasing .........................................................................................................
8,2
9,0
0,5
0,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem ...................................................................
10,1
11,1
6,4
11,0
w tym:
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ................
6,5
7,2
5,6
9,5
Leasing(1) .........................................................................................................
2,6
2,9
0,5
0,8
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych ............................
0,8
0,8
0,2
0,4
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego ................................
0,2
0,2
0,2
0,3
90,9
100,0
58,7
100,0
Pasywa razem .......................................................................................................
Pozycje zobowiązania z tytułu leasingu zawierają zobowiązanie wynikające z tytułu umów najmu ujętych zgodnie z MSSF 16.
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017 (zbadane), *Spółka (niezbadane).
(1)

Szczegółowe informacje dotyczące kapitalizacji i zadłużenia Grupy przedstawiono w rozdziale „Kapitalizacja i
zadłużenie”.
Ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych Grupy
Spółka jest spółką akcyjną powstałą i działającą zgodnie z prawem polskim. Możliwość wykorzystania zasobów
kapitałowych Grupy podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. Kwota przeznaczona do podziału
między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski
z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które
mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne
oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem Spółki powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok
obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Zgodnie z art. 396 § 1 KSH, dopóki kapitał zapasowy Spółki nie
osiągnie co najmniej jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego Spółki, co najmniej 8% zysku za dany rok
obrotowy przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. Na Datę Prospektu kapitał zapasowy Spółki spełnia
określone wyżej wymogi KSH dotyczące minimalnej wysokości kapitału zapasowego.
Ponadto, w związku z zawarciem umowy najmu biura Spółki w Warszawie, Spółka dostarczyła wynajmującemu
zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, która została zabezpieczona przez Spółkę depozytem bankowym
wysokości 0,4 mln PLN, który musi być utrzymywany w okresie obowiązywania gwarancji (zob. „Opis
działalności—Istotne umowy—Umowa najmu biura w Warszawie” oraz „Opis działalności—Ubezpieczenia”).
Dodatkowo, w związku z: (i) zawartą w dniu 20 kwietnia 2020 r. przez PCF U.S. umową pożyczki PCF U.S.
zobowiązał się m.in. do nabywania w miarę możliwości produktów produkowanych w USA, terminowego
uiszczania podatków, niedystrybuowania aktywów w sposób mogących mieć negatywny wpływ na sytuację
finansową PCF U.S. oraz niedokonywania zmian w strukturze własnościowej bez zgody pożyczkodawcy (zob.
„Opis działalności—Istotne umowy—Umowa pożyczki”); oraz (ii) zawartą w dniu 30 kwietnia 2020 r. przez Spółkę
w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich
Firm” („Program”) umową subwencji Spółka zobowiązała się do wykorzystania otrzymanej subwencji na cele
określone szczegółowo w regulaminie Programu, tj. w szczególności na pokrycie kosztów bieżącej działalności,
w tym wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących
kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze)
nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze
publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności
gospodarczej. Przynajmniej część z zobowiązań opisanych w pkt (i) i (ii) może skutkować ograniczeniami w
swobodnym korzystaniu z zasobów kapitałowych Grupy.
Oprócz powyższych ograniczeń, korzystanie z zasobów kapitałowych Grupy (w tym możliwość transferu środków
finansowych ze spółek z Grupy) nie podlega żadnym istotnym ograniczeniom, w tym ograniczeniom umownym,
które mogłyby znacząco wpływać, pośrednio lub bezpośrednio, na działalność Grupy.
Płynność Grupy
Według Spółki ryzyko płynności oznacza ryzyko, że Grupa może napotkać trudności w wykonywaniu swoich
zobowiązań, które powinny być regulowane w drodze zapłaty środków pieniężnych. Grupa minimalizuje ryzyko
płynności przewidując i optymalizując przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i
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finansowej. Informacje o ryzyku płynności przedstawiono w Nocie 21.5 do Historycznych Informacji
Finansowych za lata 2019-2017.
Na sytuację finansową i płynność Grupy wpływa i będzie nadal wpływać szereg czynników, takich jak (i) zdolność
Grupy do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej; (ii) zdolność Grupy do pozyskiwania
środków pieniężnych w toku współpracy z wydawcami gier wideo produkowanych przez Grupę; (iii) potrzeby
związane z utrzymaniem zespołu deweloperskiego Grupy; oraz (iv) potrzeby związane z nakładami
inwestycyjnymi Grupy.
Szczegółowy opis poszczególnych metod zarządzania ryzykiem przyjętych i stosowanych przez Grupę w
odniesieniu do czynników ryzyka związanych z jej działalnością przedstawiono w Nocie 21 do Historycznych
Informacji Finansowych za lata 2019-2017. Szczegółowy opis zarządzania kapitałem Grupy przedstawiono w
Nocie 22 do Historycznych Informacji Finansowych za lata 2019-2017.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. Grupa nie posiadała istotnych zobowiązań finansowych, natomiast na dzień 30
czerwca 2020 r. Grupa posiadała zobowiązania finansowe w łącznej kwocie 2,9 mln PLN.
Zobowiązania i kapitał własny
W tabeli poniżej przedstawiono wybrane dane finansowe dotyczące zobowiązań i kapitałów własnych Grupy na
wskazane dni zaczerpnięte z Historycznych Informacji Finansowych.
Na dzień
30
czerwca
2020
(mln PLN)
(niezbada
ne)

Na dzień 31 grudnia
2019
2018
2017

2020/2019

(mln PLN)
(zbadane)

Zmiana*
2019/2018

2018/2017

(%)
(niezbadane)

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne.............
Leasing(1) .................................................................
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego ...........................................................
Zobowiązania długoterminowe razem ..................
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania ............................................
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
dochodowego ...........................................................
Leasing(1) .................................................................
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń
pracowniczych..........................................................
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe .........................
Zobowiązania krótkoterminowe razem ................
Zobowiązania razem ..............................................
Kapitały własne
Kapitał podstawowy .................................................
Pozostałe kapitały .....................................................
Zyski zatrzymane .....................................................
Razem kapitały własne ...........................................
PASYWA RAZEM .................................................

1,8
8,2

0,5

0,9

0,8

1,7
11,7

0,0
0,6

1,0
1,9

0,6
1,4

nie
dotyczy
1.402,2
nie
dotyczy
2.004,3

6,5

5,6

8,1

6,7

0,2
2,6

0,2
0,5

1,7
0,9

0,8

0,2

0,0
10,1
21,8
0,6
47,4
21,2
69,2
90,9

(40,1)

14,2

(99,0)
(70,5)

69,1
37,2

16,8

(31,0)

20.8

2,1
0,6

0,8
482,9

(90,4)
(47,8)

(19,2)
42,9

0,4

0,7

(38,0)

6,4
7,0

0,0
11,1
12,9

10,2
11,5

222,8
nie
dotyczy
56,8
211,1

(100,0)
(41,7)
(45,9)

(49,1)
nie
dotyczy
8,9
12,3

0,6
47,3
3,9
51,7
58,7

0,6
34,4
13,7
48,6
61,6

0,6
16,3
13,1
30,0
41,6

0,3
441,9
33,7
54,8

37,5
(71,4)
6,4
(4,6)

110,4
4,1
61,8
48,1

Pozycje zobowiązania z tytułu leasingu zawierają zobowiązanie wynikające z tytułu umów najmu ujętych zgodnie z MSSF 16, przy czym na
koniec 2018 i 2017 r. zobowiązania wynikające z tytułu umów najmu stanowiły całość zobowiązania z tytułu leasingu.
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, *Spółka.
(1)

Na dzień 30 czerwca 2020 r. najistotniejszymi pozycjami pasywów Grupy były: (i) kapitały własne, które
stanowiły 76,1% pozycji pasywów, (ii) zobowiązania długoterminowe, które stanowiły 12,8% pozycji pasywów,
oraz (iii) zobowiązania krótkoterminowe, które stanowiły 11,1% pozycji pasywów. Wartość pasywów Grupy
zwiększyła się o 54,8%, tj. o 32,2 mln PLN, do 90,9 mln PLN na dzień 30 czerwca 2020 r. z 58,7 mln PLN na
dzień 31 grudnia 2019 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze zwiększenia zysków zatrzymanych o 441,9%,
tj. o 17,3 mln PLN, do 21,2 mln PLN na dzień 30 czerwca 2020 r. z 3,9 mln PLN na dzień 31 grudnia 2019 r., co
było spowodowane wypracowaniem w I półroczu 2020 r. zysku w analogicznej wysokości, jak również ze
zwiększenia zobowiązań długoterminowych z tytułu leasingu o 7,6 mln PLN i krótkoterminowych o 2,2 mln PLN
na dzień 30 czerwca 2020 r. w porównaniu z 31 grudnia 2019 r., co wynikało przede wszystkim z ujęcia zawartej
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umowy najmu biura Grupy w Warszawie zgodnie z MSSF 16 oraz leasingu sprzętu komputerowego, mebli i
innego wyposażenia biurowego, jak również subwencji udzielonej Spółce na podstawie umowy zawartej z Polskim
Funduszem Rozwoju S.A. w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla
Mikro, Małych i Średnich Firm” w kwocie 3,5 mln PLN (zob. „Opis działalności—Istotne umowy—Umowa
subwencji z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w ramach programu rządowego związanego z pandemią COVID19”), przy czym w związku z tym, że Spółka szacuje, że będzie zobowiązana do zwrotu jedynie 50% kwoty
subwencji, w Śródrocznych Informacjach Finansowych za I półrocze 2020 r. Spółka rozpoznała umorzenie 50%
kwoty ww. subwencji (tj. 1,75 mln PLN), pozostawiając w bilansie na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązanie z
tego tytułu w kwocie 1,75 mln PLN.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. najistotniejszymi pozycjami pasywów Grupy były: (i) kapitały własne, które stanowiły
88,1%, oraz (ii) zobowiązania krótkoterminowe, które stanowiły 11,0%. Wartość pasywów Grupy zmniejszyła się
o 4,6%, tj. o 2,8 mln PLN, do 58,7 mln PLN na dzień 31 grudnia 2019 r. z 61,6 mln PLN na dzień 31 grudnia
2018 r. Spadek ten wynikał przede wszystkim ze zmniejszenia zysków zatrzymanych o 71,4%, tj. o 9,8 mln PLN,
do 3,9 mln PLN na dzień 31 grudnia 2019 r. z 13,7 mln PLN na dzień 31 grudnia 2018 r., co było spowodowane
przede wszystkim wypłatą przez Spółkę w 2019 r. wspólnikom Spółki przed przekształceniem w spółkę akcyjną
dywidendy za 2018 r. w kwocie 5,0 mln PLN, jak również ze zmniejszenia zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałych zobowiązań o 2,5 mln na dzień 31 grudnia 2019 r. w porównaniu z 31 grudnia 2018 r.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. najistotniejszymi pozycjami pasywów Grupy były: (i) kapitały własne, które stanowiły
79,0%, oraz (ii) zobowiązania krótkoterminowe, które stanowiły 18.0%. Wartość pasywów Grupy zwiększyła się
o 48,1%, tj. o 20,0 mln PLN, do 61,6 mln PLN na dzień 31 grudnia 2018 r. z 41,6 mln PLN na dzień 31 grudnia
2017 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu kapitałów własnych Grupy o 61,8%, tj. o 18,6 mln PLN,
do 48,6 mln PLN na dzień 31 grudnia 2018 r. z 30,0 mln PLN na dzień 31 grudnia 2017 r., co było spowodowane
przede wszystkim zwiększeniem pozostałych kapitałów o 110,4%, tj. o 18,0 mln PLN, do 34,4 mln PLN na dzień
31 grudnia 2018 r. z 16,3 mln PLN na dzień 31 grudnia 2017 r. w związku z zatrzymaniem wyniku za 2017 r.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. najistotniejszymi pozycjami pasywów Grupy były: (i) kapitały własne, które stanowiły
72,3%, oraz (ii) zobowiązania krótkoterminowe, które stanowiły 24,4%.
Aktywa
W tabeli poniżej przedstawiono wybrane dane finansowe dotyczące aktywów Grupy na wskazane dni zaczerpnięte
z Historycznych Informacji Finansowych.
Na dzień
30
czerwca
2020
(mln PLN)
(niezbada
ne)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne ..........................................................
Rzeczowe aktywa trwałe .......................................................
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania .................................

Na dzień 31 grudnia
2019
2018
2017

2020/2019

(mln PLN)
(zbadane)

Zmiana*
2019/2018
(%)
(niezbadane)

4,0
3,6
11,0

4,5
1,7
1,0

4,1
1,9
1,7

5,2
1,3
1,4

(11,6)
117,2
1.012,9

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe .......................
Aktywa trwałe razem ..........................................................
Aktywa obrotowe
Aktywa z tytułu umowy ........................................................
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

0,2
18,8

0,2
7,4

7,8

7,9

1,9
155,4

37,9
6,8

5,8
14,8

8,4
8,1

2,9
9,8

555,5
(54,2)

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego ...........
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe .....................
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .......................................
Aktywa obrotowe razem .....................................................
AKTYWA RAZEM .............................................................

2,4
0,1
25,0
72,2
90,9

1,5
0,1
29,1
51,4
58,7

0,0
0,1
37,1
53,8
61,6

0,1
20,8
33,6
41,6

58,4
(33,8)
(14,3)
40,5
54,8

9,5
(11,7)
(43,1)
nie
dotyczy
(5,2)

(21,1)
43,3
25,9

(31,2)
82,3
nie
dotyczy
25,4
(21,6)
(4,5)
(4,6)

185,9
(16,8)
nie
dotyczy
(18,2)
78,6
60,0
48,1

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, *Spółka.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. najistotniejszymi pozycjami aktywów Grupy były: (i) aktywa z tytułu umowy, które
stanowiły 41,7% pozycji aktywów; (ii) środki pieniężne i ich ekwiwalenty, które stanowiły 27,5% pozycji
aktywów; (iii) aktywa z tytułu oprawa do użytkowania, które stanowiły 12,1% pozycji aktywów; (iv) należności
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, które stanowiły 7,5% pozycji aktywów; oraz (v) wartości
niematerialne, które stanowiły 4,4% pozycji aktywów. Wartość aktywów Grupy zwiększyła się o 54,8%, tj. o 32,2
mln PLN, do 90,9 mln PLN na dzień 30 czerwca 2020 r. z 58,7 mln PLN na dzień 31 grudnia 2019 r.
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W okresie tym istotnie zwiększyły się aktywa z tytułu umowy o 555,5%, tj. o 32,1 mln PLN, do 37,9 mln PLN na
dzień 30 czerwca 2020 r. z 5,8 mln PLN na dzień 31 grudnia 2019 r., co wynikało z wyceny zaawansowania prac
na datę bilansową dotyczących umowy produkcyjno-wydawniczej ze Square Enix na produkcję gry Outriders oraz
wykonywanych na podstawie odrębnych umów na rzecz Square Enix prac obejmujących dalsze wsparcie
deweloperskie w związku z produkcją i rozszerzeniem zawartości tej gry oraz prac w ramach produkcji Project
Gemini, jak również wykonywania dla Take-Two Interactive prac związanych z produkcją Project Dagger, oraz
aktywa z tytułu prawa do użytkowania o 1.012,9%, tj. o 10,0 mln PLN, do 11.0 mln PLN na dzień 30 czerwca
2020 r. z 1,0 mln PLN na dzień 31 grudnia 2019 r., co przede wszystkim wynikało z ujęcia zgodnie z MSSF 16
umowy najmu biura Grupy w Warszawie. Wpływ powyższych czynników został częściowo skompensowany
przez zmniejszenie należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności – o 54,2%, tj. o 8,0 mln PLN,
do 6,8 mln PLN na dzień 30 czerwca 2020 r. z 14,8 mln PLN na dzień 31 grudnia 2019 r., co było spowodowane
akceptacją i odbiorem mniejszej ilości prac deweloperskich/etapów w ramach produkcji gry Outriders przez
Square Enix oraz pozostałych prac deweloperskich na rzecz Square Enix oraz wypłatą PCF Canada ulgi
podatkowej (tzw. multimedia tax relief) związanej z nakładami na wykonanie określonych usług multimedialnych
w kwocie 454,6 tys. CAD (zob. „Opis działalności—Istotne umowy—Umowa udzielenia i wypłaty ulgi podatkowej
na rzecz PCF Canada”), oraz przez zmniejszenie poziomu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 14,3%, tj.
o 4,2 mln PLN, do 25,0 mln PLN na dzień 30 czerwca 2020 r. z 29,1 mln PLN na dzień 31 grudnia 2019 r.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. najistotniejszymi pozycjami aktywów Grupy były: (i) środki pieniężne i ich
ekwiwalenty, które stanowiły 49,6%; (ii) należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, które
stanowiły 25,3%; (iii) aktywa z tytułu umowy, które stanowiły 9,9%; (iv) wartości niematerialne, które stanowiły
7,7%. Wartość aktywów Grupy zmniejszyła się o 4,6%, tj. o 2,8 mln PLN, do 58,7 mln PLN na dzień 31 grudnia
2019 r. z 61,6 mln PLN na dzień 31 grudnia 2018 r.
W okresie tym istotnie zmniejszyły się środki pieniężne i ich ekwiwalenty o 21,6%, tj. o 8,0 mln PLN, do 29,1
mln PLN na dzień 31 grudnia 2019 r. z 37,1 mln PLN na dzień 31 grudnia 2018 r. wynikającym z niższej
rentowności działalności Grupy w roku 2019 w porównaniu z rokiem 2018 (zob. „—Wyniki działalności—Rok
zakończony 31 grudnia 2019 r. w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2018 r.”), wypłaty przez Spółkę
w 2019 r. dywidendy na rzecz akcjonariuszy w kwocie 5,0 mln PLN oraz dokapitalizowaniem w 2019 r. przez
Spółkę spółki PCF U.S. kwotą 500 tys. USD, jak również zmniejszyły się aktywa z tytułu umowy produkcyjnowydawniczej ze Square Enix na produkcję gry Outriders o 31,2%, tj. o 2,6 mln PLN, do 5,8 mln PLN na dzień 31
grudnia 2019 r. z 8,4 mln PLN na dzień 31 grudnia 2018 r., co wynikało z wyceny zaawansowania prac na datę
bilansową dotyczących wskazanej umowy. Wpływ powyższych czynników został częściowo skompensowany
przez wzrost należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności – o 82,3%, tj. o 6,7 mln PLN, do 14,8
mln PLN na dzień 31 grudnia 2019 r. z 8,1 mln PLN na dzień 31 grudnia 2018 r., co było spowodowane akceptacją
i odbiorem większej ilości prac deweloperskich/etapów produkcji gry Outriders przez Square Enix.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. najistotniejszymi pozycjami aktywów Grupy były: (i) środki pieniężne i ich
ekwiwalenty, które stanowiły 60,3%; (ii) aktywa z tytułu umowy, które stanowiły 13,7%; (iii) należności z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałe należności, które stanowiły 13,2%; (iv) wartości niematerialne, które stanowiły
6,7%. Wartość aktywów Grupy zwiększyła się o 48,1%, tj. o 20,0 mln PLN, do 61,6 mln PLN na dzień 31 grudnia
2018 r. z 41,6 mln PLN na dzień 31 grudnia 2017 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów o 78,6%, tj. o 16,3 mln PLN, do 37,1 mln PLN na dzień 31 grudnia 2018 r. z 20,8
mln PLN na dzień 31 grudnia 2017 r., co było spowodowane wypracowaniem marży na działalności Grupy oraz
jej akumulacją oraz wzrostu aktywów z tytułu umowy produkcyjno-wydawniczej ze Square Enix na produkcję
gry Outriders o 185,9%, tj. o 5,5 mln PLN, do 8,4 mln PLN na dzień 31 grudnia 2018 r. z 2,9 mln PLN na dzień
31 grudnia 2017 r., co było spowodowane wyceną zaawansowania prac na datę bilansową dotyczących wskazanej
umowy.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. najistotniejszymi pozycjami aktywów Grupy były: (i) środki pieniężne i ich
ekwiwalenty, które stanowiły 50,0%; (ii) należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, które
stanowiły 23,5%; (iii) wartości niematerialne, które stanowiły 12,6%; oraz (iv) aktywa z tytułu umowy, które
stanowiły 7,1%.
Przepływy pieniężne
Poniżej przedstawiono przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej Grupy
we wskazanych okresach.
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Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r. w porównaniu do okresu 6 miesięcy zakończonego 30 czerwca
2019 r.

Zysk przed opodatkowaniem
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ............................................................
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej .........................................................
Środki pieniężne netto z działalności finansowej .............................................................
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu ...................................................
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu ......................................................

Okres 6 miesięcy zakończony w dniu 30
czerwca
2020
2019
(mln PLN)
(niezbadane)
19,1
0,7
(4,6)
4,5
(3,5)
(3,0)
4,0
(0,5)
(4,2)
1,0
29,1
37,1
25,0

38,2

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za I półrocze 2020 r.

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
W tabeli poniżej przedstawiono przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Grupy we wskazanych
okresach.

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem ...........................................................................................
Korekty ..............................................................................................................................
w tym:
Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe ............................................
Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne ..............................................
Amortyzacja prawa użytkowania ......................................................................................
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych ...........................................................................
Koszty odsetek ..................................................................................................................
Przychody z odsetek i dywidend .......................................................................................
Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) ................................................
Umorzone pożyczki...........................................................................................................
Inne korekty ......................................................................................................................
Zmiany w kapitale obrotowym.........................................................................................
w tym:
Zmiana stanu należności....................................................................................................
Zmiana stanu zobowiązań .................................................................................................
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych.........................................................
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu umowy ......................................................
Zapłacony podatek dochodowy ........................................................................................
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ........................................................

Okres 6 miesięcy zakończony w dniu 30
czerwca
2020
2019
(mln PLN)
(niezbadane)
19,1
0,7
(0,8)
3,5
0,7
1,1
1,3
(0,0)
0,1
(4,0)
0,1
(22,0)

0,9
0,7
0,4
0,3
0,0
1,4
(0,1)
2,4

8,0
1,3
0,5
(31,8)
(0,9)
(4,6)

(9,2)
11,6
(1,0)
1,1
(2,2)
4,5

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe za I półrocze 2020 r.

Zgodnie z MSR 7 (Sprawozdanie z przepływów pieniężnych), Grupa stosuje metodę pośrednią w sporządzaniu
sprawozdania z przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Według tej metody przepływy pieniężne z
działalności operacyjnej w okresie oblicza się dokonując stosownych korekt zysku przed opodatkowaniem za ten
okres. Główne korekty mające zastosowanie do wyniku finansowego w celu obliczenia przepływów pieniężnych
z działalności operacyjnej zostały omówione poniżej.
W okresach 6 miesięcy zakończonych w dniu 30 czerwca 2020 i 2019 r. Grupa wykazała przepływy pieniężne
netto z działalności operacyjnej odpowiednio w wysokości (4,6) mln PLN i 4,5 mln PLN.
Zysk przed opodatkowaniem za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r. wyniósł 19,1 mln PLN.
Kluczowe korekty obejmowały: (i) zmniejszenie – Umorzone pożyczki (4,0 mln PLN); oraz (ii) zwiększenia –
Amortyzacja prawa użytkowania (1,3 mln PLN), Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne (1,1
mln PLN) oraz Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe (0,7 mln PLN). Natomiast kluczowe
zmiany w kapitale obrotowym obejmowały: (i) zmniejszenie – Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu
umowy (PLN 31,8); oraz (ii) zwiększenia – Zmiana stanu należności (8,0 mln PLN), Zmiana stanu zobowiązań
(1,3 mln PLN) oraz Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (0,5 mln PLN).
Zysk przed opodatkowaniem za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r. wyniósł 0,7 mln PLN. Kluczowe
korekty obejmowały następujące zwiększenia – Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) (1,4 mln
PLN), Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe (0,9 mln PLN), Amortyzacja i odpisy
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aktualizujące wartości niematerialne (0,7 mln PLN) oraz Amortyzacja prawa użytkowania (0,4 mln PLN).
Natomiast kluczowe zmiany w kapitale obrotowym obejmowały: (i) zwiększenia – Zmiana stanu zobowiązań
(11,6 mln PLN) oraz Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu umowy (1,1 mln PLN); oraz (ii) zmniejszenia
– Zmiana stanu należności (9,2 mln PLN) oraz Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (1,0 mln PLN).
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
W tabeli poniżej przedstawiono przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Grupy we
wskazanych okresach.

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych ....................................................................................
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych ...........................................................................
Otrzymane odsetki ..............................................................................................................................
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej .....................................................

Okres 6 miesięcy
zakończony w dniu 30 czerwca
2020
2019
(mln PLN)
(niezbadane)
(0,9)
(1,5)
(2,6)
(1,5)
0,0
(3,5)
(3,0)

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe za I półrocze 2020 r.

W okresach 6 miesięcy zakończonych w dniu 30 czerwca 2020 i 2019 r. przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej Grupy wyniosły odpowiednio (3,5) mln PLN i (3,0) mln PLN.
Wypływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca
2020 r. wynikały głównie z wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 2,6 mln PLN oraz
wydatków na nabycie wartości niematerialnych w wysokości 0,9 mln PLN.
Wypływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca
2019 r. wynikały głównie z wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 1,5 mln PLN oraz
wydatków na nabycie wartości niematerialnych w wysokości 1,5 mln PLN.
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
W tabeli poniżej przedstawiono przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Grupy we wskazanych
okresach.

Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek ....................................................................
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu ............................................................................................
Odsetki zapłacone .......................................................................................................................
Środki pieniężne netto z działalności finansowej ..........................................................

Okres 6 miesięcy
zakończony w dniu 30 czerwca
2020
2019
(mln PLN)
(niezbadane)
5,8
(1,6)
(0,4)
(0,1)
(0,0)
4,0
(0,5)

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe za I półrocze 2020 r.

W okresach 6 miesięcy zakończonych w dniu 30 czerwca 2020 i 2019 r. przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej Grupy wyniosły odpowiednio 4,0 mln PLN i (0,5) mln PLN.
Wpływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca
2020 r. były związane z wpływami z tytułu zaciągnięcia przez Grupę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 5,8
mln PLN, na które składały się subwencja udzielona Spółce na podstawie umowy zawartej z Polskim Funduszem
Rozwoju S.A. w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro,
Małych i Średnich Firm” w kwocie 3,5 mln PLN (zob. „Opis działalności—Istotne umowy—Umowa subwencji z
Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w ramach programu rządowego związanego z pandemią COVID-19”) oraz
pożyczka udzielona PCF U.S. przez Beverly Bank & Trust Company, N.A. w ramach programu wsparcia
„Paycheck Protection Program” prowadzonego w USA przez rządową agencję Small Business Administration w
związku z pandemią COVID-19 w kwocie 573,6 tys. USD (zob. „Opis działalności—Istotne umowy—Umowa
pożyczki”) (2,3 mln PLN), które zostały częściowo skompensowane spłatą zobowiązań z tytułu leasingu w kwocie
1,6 mln PLN oraz płatnością odsetek w kwocie 0,1 mln PLN.
Wypływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca
2019 r. wynikały ze spłaty zobowiązań z tytułu leasingu w kwocie 0,4 mln PLN.
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Rok zakończony 31 grudnia 2019 r. w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2018 r.

Zysk przed opodatkowaniem
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ............................................................
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej .........................................................
Środki pieniężne netto z działalności finansowej .............................................................
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu ...................................................
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu ......................................................

Rok zakończony 31 grudnia
2019
2018
(mln PLN)
(zbadane)
4,9
1,8
(3,8)
(6,0)
(8,0)
37,1
29,1

19,2
19,7
(2,5)
(0,9)
16,3
20,8
37,1

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017.

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
W tabeli poniżej przedstawiono przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Grupy we wskazanych
okresach.

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem ...........................................................................................
Korekty ..............................................................................................................................
w tym:
Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe ............................................
Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne ..............................................
Amortyzacja prawa użytkowania ......................................................................................
Przychody z odsetek i dywidend .......................................................................................
Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) ................................................
Inne korekty ......................................................................................................................
Zmiany w kapitale obrotowym.........................................................................................
w tym:
Zmiana stanu należności....................................................................................................
Zmiana stanu zobowiązań .................................................................................................
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych.........................................................
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu umowy ......................................................
Zapłacony podatek dochodowy ........................................................................................
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ........................................................

Rok zakończony 31 grudnia
2019
2018
(mln PLN)
(zbadane)
4,9
7,6

19,2
6,6

1,9
1,7
0,9
0,1
3,2
(0,1)
(7,0)

1,3
1,8
0,8
(0,0)
2,7
0,0
(2,3)

(2,5)
(7,0)
(0,2)
2,6
(3,7)
1,8

(2,4)
0,7
0,0
(5,5)
(3,8)
19,7

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017.

Zgodnie z MSR 7 (Sprawozdanie z przepływów pieniężnych), Grupa stosuje metodę pośrednią w sporządzaniu
sprawozdania z przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Według tej metody przepływy pieniężne z
działalności operacyjnej w okresie oblicza się dokonując stosownych korekt zysku przed opodatkowaniem za ten
okres. Główne korekty mające zastosowanie do wyniku finansowego w celu obliczenia przepływów pieniężnych
z działalności operacyjnej zostały omówione poniżej.
W roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 i 2018 r. Grupa wykazała przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej odpowiednio w wysokości 1,8 mln PLN i 19,7 mln PLN.
Zysk przed opodatkowaniem za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. wyniósł 4,9 mln PLN. Kluczowe korekty
obejmowały następujące zwiększenia – Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) (3,2 mln PLN),
Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe (1,9 mln PLN), Amortyzacja i odpisy aktualizujące
wartości niematerialne (1,7 mln PLN) oraz Amortyzacja prawa użytkowania (0,9 mln PLN). Natomiast kluczowe
zmiany w kapitale obrotowym obejmowały: (i) zmniejszenia – Zmiana stanu zobowiązań (7,0 mln PLN), Zmiana
stanu należności (2,5 mln PLN) oraz Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (0,2 mln PLN); oraz (ii)
zwiększenie – Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu umowy (2,6 mln PLN).
Zysk przed opodatkowaniem za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. wyniósł 19,2 mln PLN. Kluczowe korekty
obejmowały następujące zwiększenia – Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) (2,7 mln PLN),
Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne (1,8 mln PLN), Amortyzacja i odpisy aktualizujące
rzeczowe aktywa trwałe (1,3 mln PLN) oraz Amortyzacja prawa użytkowania (0,8 mln PLN). Natomiast kluczowe
zmiany w kapitale obrotowym obejmowały: (i) zmniejszenia – Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu
umowy (5,5 mln PLN) oraz Zmiana stanu należności (2,4 mln PLN); oraz (ii) zwiększenie – Zmiana stanu
zobowiązań (0,7 mln PLN).
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Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
W tabeli poniżej przedstawiono przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Grupy we
wskazanych okresach.

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych ....................................................................................
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych ...........................................................................
Otrzymane odsetki ..............................................................................................................................
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej .....................................................

Rok zakończony 31 grudnia
2019
2018
(mln PLN)
(zbadane)
(2,1)
(0,7)
(1,7)
(1,9)
0,0
0,1
(3,8)
(2,5)

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017.

W latach zakończonych 31 grudnia 2019 i 2018 r. przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Grupy
wyniosły odpowiednio (3,8) mln PLN i (2,5) mln PLN.
Wypływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r.
wynikały głównie z wydatków na nabycie wartości niematerialnych w wysokości 2,1 mln PLN oraz wydatków na
nabycie rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 1,7 mln PLN.
Wypływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r.
wynikały głównie z wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 1,9 mln PLN oraz
wydatków na nabycie wartości niematerialnych w wysokości 0,7 mln PLN.
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
W tabeli poniżej przedstawiono przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Grupy we wskazanych
okresach.

Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Dywidendy wypłacone ........................................................................................................................
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu ....................................................................................................
Odsetki zapłacone ...............................................................................................................................
Środki pieniężne netto z działalności finansowej ..........................................................

Rok zakończony 31 grudnia
2019
2018
(mln PLN)
(zbadane)
(5,0)
(0,9)
(0,8)
(0,1)
(0,1)
(6,0)
(0,9)

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017.

W latach zakończonych 31 grudnia 2019 i 2018 r. przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Grupy
wyniosły odpowiednio (6,0) mln PLN i (0,9) mln PLN.
Wypływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. wynikały
z wypłaty w 2019 r. przez Spółkę na rzecz wspólników Spółki przed przekształceniem w spółkę akcyjną
dywidendy za 2018 r. w kwocie 5,0 mln PLN, tj. 454,55 PLN na jeden udział w Spółce. (zob. „Dywidenda i
polityka w zakresie dywidendy—Dane historyczne na temat dywidendy”), jak również spłaty zobowiązań z tytułu
leasingu w kwocie 0,9 mln PLN oraz płatności odsetek w kwocie 0,1 mln PLN.
Wypływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. wynikały
ze spłaty zobowiązań z tytułu leasingu w kwocie 0,8 mln PLN oraz płatności odsetek w kwocie 0,1 mln PLN.
Rok zakończony 31 grudnia 2018 r. w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2017 r.

Zysk przed opodatkowaniem ........................................................................................
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ............................................................
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej .........................................................
Środki pieniężne netto z działalności finansowej .............................................................
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ...................................
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu ...................................................
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu ......................................................
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017.
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Rok zakończony 31 grudnia
2018
2017
(mln PLN)
(zbadane)
19,2
19,7
(2,5)
(0,9)
16,3
20,8
37,1

17,8
21,8
(4,3)
(0,6)
16,9
3,9
20,8
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Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
W tabeli poniżej przedstawiono przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Grupy we wskazanych
okresach.

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem ...........................................................................................
Korekty ..............................................................................................................................
w tym:
Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe ............................................
Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne ..............................................
Amortyzacja prawa użytkowania ......................................................................................
Przychody z odsetek i dywidend .......................................................................................
Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) ................................................
Inne korekty ......................................................................................................................
Zmiany w kapitale obrotowym.........................................................................................
w tym:
Zmiana stanu należności....................................................................................................
Zmiana stanu zobowiązań .................................................................................................
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych.........................................................
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu umowy ......................................................
Zapłacony podatek dochodowy ........................................................................................
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ........................................................

Rok zakończony 31 grudnia
2018
2017
(mln PLN)
(zbadane)
19,2
6,6

17,8
5,4

1,3
1,8
0,8
(0,0)
2,7
0,0
(2,3)

0,4
2,7
0,6
0,1
1,4
(0,0)
(0,2)

(2,4)
0,7
0,0
(5,5)
(3,8)
19,7

(6,3)
7,2
(0,1)
(1,1)
(1,2)
21,8

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017.

Zgodnie z MSR 7 (Sprawozdanie z przepływów pieniężnych), Grupa stosuje metodę pośrednią w sporządzaniu
sprawozdania z przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Według tej metody przepływy pieniężne z
działalności operacyjnej w okresie oblicza się dokonując stosownych korekt zysku przed opodatkowaniem za ten
okres. Główne korekty mające zastosowanie do wyniku finansowego w celu obliczenia przepływów pieniężnych
z działalności operacyjnej zostały omówione poniżej.
W roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 i 2017 r. Grupa wykazała przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej odpowiednio w wysokości 19,7 mln PLN i 21,8 mln PLN.
Zysk przed opodatkowaniem za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. wyniósł 19,2 mln PLN. Kluczowe korekty
obejmowały następujące zwiększenia – Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) (2,7 mln PLN),
Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne (1,8 mln PLN), Amortyzacja i odpisy aktualizujące
rzeczowe aktywa trwałe (1,3 mln PLN) oraz Amortyzacja prawa użytkowania (0,8 mln PLN). Natomiast kluczowe
zmiany w kapitale obrotowym obejmowały: (i) zmniejszenie – Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu
umowy (5,5 mln PLN); oraz (ii) zwiększenia – Zmiana stanu należności (2,4 mln PLN) oraz Zmiana stanu
zobowiązań (0,7 mln PLN).
Zysk przed opodatkowaniem za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. wyniósł 17,8 mln PLN. Kluczowe korekty
obejmowały następujące zwiększenia – Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne (2,7 mln PLN),
Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) (1,4 mln PLN), Amortyzacja prawa użytkowania (0,6
mln PLN) oraz Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe (0,4 mln PLN). Natomiast kluczowe
zmiany w kapitale obrotowym obejmowały: (i) zwiększenie – Zmiana stanu zobowiązań (7,2 mln PLN); oraz (ii)
zmniejszenia – Zmiana stanu należności (6,3 mln PLN) oraz Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu umowy
(1,1 mln PLN).
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
W tabeli poniżej przedstawiono przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Grupy we
wskazanych okresach.

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych ....................................................................................
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych ...........................................................................
Otrzymane odsetki ..............................................................................................................................
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej .....................................................
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017.
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Rok zakończony 31 grudnia
2018
2017
(mln PLN)
(zbadane)
(0,7)
(3,6)
(1,9)
(0,7)
0,1
(2,5)
(4,3)
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W latach zakończonych 31 grudnia 2018 i 2017 r. przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Grupy
wyniosły odpowiednio (2,5) mln PLN i (4,3) mln PLN.
Wypływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r.
wynikały głównie z wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 1,9 mln PLN oraz
wydatków na nabycie wartości niematerialnych w wysokości 0,7 mln PLN.
Wypływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej w roku zakończonym 31 grudnia 2017 r.
wynikały głównie z wydatków na nabycie wartości niematerialnych w wysokości 3,6 mln PLN oraz wydatków na
nabycie rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 0,7 mln PLN.
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
W tabeli poniżej przedstawiono przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Grupy we wskazanych
okresach.

Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu ....................................................................................................
Odsetki zapłacone ...............................................................................................................................
Środki pieniężne netto z działalności finansowej ..........................................................

Rok zakończony 31 grudnia
2018
2017
(mln PLN)
(zbadane)
(0,8)
(0,6)
(0,1)
(0,1)
(0,9)
(0,6)

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017.

W latach zakończonych 31 grudnia 2018 i 2017 r. przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Grupy
wyniosły odpowiednio (0,9) mln PLN i (0,6) mln PLN.
Wypływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. wynikały
ze spłaty zobowiązań z tytułu leasingu w kwocie 0,8 mln PLN oraz płatności odsetek w kwocie 0,1 mln PLN.
Wypływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej w roku zakończonym 31 grudnia 2017 r. wynikały
ze spłaty zobowiązań z tytułu leasingu w kwocie 0,6 mln PLN oraz płatności odsetek w kwocie 0,1 mln PLN.
Wyniki działalności i sytuacja finansowa według segmentów sprawozdawczych
Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd kieruje się kryterium rodzaju gier. Produkty, którymi są gry
wideo, tworzone są na zlecenie, jak również stanowią produkcje oryginalne Grupy.
Grupa identyfikuje następujące segmenty operacyjne i sprawozdawcze:
•

produkcja gier na zlecenie;

•

prawa autorskie do wyprodukowanych gier (tantiemy).

Segment Produkcja gier na zlecenie w latach obrotowych 2019-2017 obejmował przychody z tytułu realizacji
przez Grupę produkcji gry na zlecenie jednego zewnętrznego wydawcy (gra Outriders na zlecenie Square Enix),
w związku z tym przychody z transakcji z tym zewnętrznym wydawcą stanowiły istotną część przychodów
osiągniętych przez Grupę (zob. „Opis działalności—Działalność—Segmenty działalności—Segment produkcji gier
na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na zlecenie—Umowa produkcyjno-wydawnicza na
Outriders”). Dodatkowe informacje na temat koncentracji przychodów Grupy w latach obrotowych 2019-2017
przedstawione zostały w Nocie 1 do Historycznych Informacji Finansowych za 2019-2017. Natomiast w okresie
6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. segment Produkcja gier na zlecenie oprócz przychodów z tytułu
kontynuacji realizacji prac na zlecenie Square Enix, w tym prac obejmujących dalsze wsparcie deweloperskie w
związku z produkcją gry Outriders oraz rozszerzenie zawartości tej gry, a także prac w ramach produkcji Project
Gemini, obejmował również przychody z tytułu realizacji przez Grupę na zlecenie zewnętrznego wydawcy TakeTwo Interactive nowej produkcji Project Dagger, w związku z tym przychody z transakcji z tymi zewnętrznymi
wydawcami stanowiły istotną część przychodów osiągniętych przez Grupę (zob. „Opis działalności—
Działalność—Segmenty działalności—Segment produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji
gier na zlecenie—Umowa wykonawcza (content rider) dotycząca Outriders”, „—Umowa produkcyjnowydawnicza na Project Gemini” oraz „—Umowa produkcyjno-wydawnicza na Project Dagger”). Dodatkowe
informacje na temat koncentracji przychodów Grupy w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r.
przedstawione zostały w Nocie 1 do Śródrocznych Informacji Finansowych za I półrocze 2020 r. Taki model
działalności zapewnia Grupie jako producentowi nieprowadzącemu działalności wydawniczej finansowanie
procesu produkcji gier.
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Natomiast segment Prawa autorskie do wyprodukowanych gier obejmował przychody jakie uzyskuje Grupa z
tytułu tantiem do wcześniej wyprodukowanych gier, które uzależnione są od wolumenów globalnej sprzedaży
danego tytułu.
Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd kieruje się rodzajem uzyskiwanych przychodów.
Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z danych weryfikowanych okresowo przez Zarząd.
Zarząd analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej.
Dotychczas Grupa analizowała wyniki segmentów operacyjnych w oparciu o kasową metodę rozpoznawania
przychodów. Jednakże ze względu na fakt, że w następnych okresach sprawozdawczych pomiar wyników
segmentów operacyjnych stosowany w kalkulacjach zarządczych zbieżny będzie z zasadami rachunkowości
zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, podział na segmenty operacyjne
został również zaprezentowany w ujęciu zgodnym z MSSF/MSR.
Przychody ze sprzedaży wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku nie różnią się od przychodów
prezentowanych w ramach segmentów operacyjnych, za wyjątkiem przychodów nieprzypisanych do segmentów
oraz wyłączeń konsolidacyjnych dotyczących transakcji pomiędzy segmentami.
Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 i 2019 r.
W tabelach poniżej przedstawiono wybrane informacje o wynikach działalności i sytuacji finansowej Grupy
według segmentów sprawozdawczych we wskazanych okresach i na ich zakończenie.

Przychody ogółem ................
w tym:
Przychody od klientów
zewnętrznych ....................
Wynik operacyjny segmentu
Pozostałe informacje:
Amortyzacja ...........................
Aktywa segmentu
operacyjnego ..........................
Nakłady na aktywa segmentu
operacyjnego ..........................

Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca / na dzień 30 czerwca
Prawa autorskie do
Produkcja gier na zlecenie
wyprodukowanych gier (tantiemy)
Ogółem
Zmiana
Zmiana
Zmiana
2020
2019
2020/2019*
2020
2019
2020/2019*
2020
2019
2020/2019*
(mln PLN)
(mln PLN)
(mln PLN)
(niezbadane)
(%)
(niezbadane)
(%)
(niezbadane)
(%)
50,3
26,3
91,0
2,4
0,4
442,4
52,6
26,8
96,7

50,3
16,1

26,3
91,0
0,3 nie dotyczy

2,4
2,1

0,4
0,3

442,4
507,8

52,6
18,2

26,8
96,7
0,6 nie dotyczy

2,7

1,9

43,5

0,3

0,1

317,6

3,0

2,0

53,7

90,5

72,7*

24,5

0,5

0,2*

123,5

90,9

72,9*

24,8

14,8

5,3

181,5

-

0,5

(100,0)

14,8

5,8

156,6

* Aktywa segmentu Produkcja gier na zlecenie, segmentu Prawa autorskie do wyprodukowanych gier (tantiemy) oraz Aktywa ogółem wyniosły
na dzień 31 grudnia 2019 r., odpowiednio, 58.0 mln PLN, 0,8 mln PLN i 58,7 mln PLN (dane zbadane).
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, *Spółka.

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. segment Produkcja gier na zlecenie wygenerował zysk
operacyjny w wysokości 16,1 mln PLN a segment Prawa autorskie do wyprodukowanych gier (tantiemy) osiągnął
zysk operacyjny rzędu 2,1 mln PLN. W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. zysk operacyjny
segmentu Produkcja gier na zlecenie wzrósł o 15,8 mln PLN a zysk operacyjny segmentu Prawa autorskie do
wyprodukowanych gier (tantiemy) wzrósł o 507,8%, tj. o 1,9 mln PLN w porównaniu do okresu 6 miesięcy
zakończonego 30 czerwca 2019 r. Zwiększenie zysku operacyjnego segmentu Produkcja gier na zlecenie wynikało
przede wszystkim z: (i) wykonywania w I półroczu 2020 r. dla Square Enix, obok prac związanych z produkcją
gry Outriders, również prac obejmujących dalsze wsparcie deweloperskie w związku z produkcją i rozszerzeniem
zawartości tej gry oraz prac w ramach produkcji Project Gemini, jak również wykonywania prac dla Take-Two
Interactive związanych z produkcją Project Dagger, na których to pracach Spółka zrealizowała oczekiwaną marżę
produkcyjną; oraz (ii) występowania w I półroczu 2019 r. większej liczby okresów spiętrzenia pracy skutkujących
koniecznością zapłaty wyższego o 1,4 mln PLN wynagrodzenia na rzecz członków zespołu deweloperskiego
zaangażowanego w produkcję gry Outriders. Zwiększenie zysku operacyjnego segmentu Prawa autorskie do
wyprodukowanych gier (tantiemy) wynikało przede wszystkim z wyższych przychodów ze sprzedaży wersji
remaster gry Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition, która miała premierę w 2017 r., w relacji do amortyzacji
nakładów inwestycyjnych związanych z jej produkcją, co było związane między innymi z premierą wersji gry na
konsolę Nintendo Switch w sierpniu 2019 r.
Na dzień 30 czerwca 2020 r. aktywa segmentów Produkcja gier na zlecenie i Prawa autorskie do
wyprodukowanych gier (tantiemy) stanowiły odpowiednio 99,5% i 0,5% aktywów Grupy razem i w porównaniu
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do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wzrosły o 17,8 mln PLN (segment Produkcja gier na zlecenie) i wzrosły o
0,3 mln PLN (segment Prawa autorskie do wyprodukowanych gier (tantiemy)).
Rok zakończony 31 grudnia 2019 i 2018 r.
W tabelach poniżej przedstawiono wybrane informacje o wynikach działalności i sytuacji finansowej Grupy
według segmentów sprawozdawczych we wskazanych okresach i na ich zakończenie.

Przychody ogółem ................
w tym:
Przychody od klientów
zewnętrznych ....................
Wynik operacyjny segmentu
Pozostałe informacje:
Amortyzacja ...........................
Aktywa segmentu
operacyjnego ..........................
Nakłady na aktywa segmentu
operacyjnego ..........................

Rok zakończony 31 grudnia / na dzień 31 grudnia
Prawa autorskie do
Produkcja gier na zlecenie
wyprodukowanych gier (tantiemy)
Ogółem
Zmiana
Zmiana
Zmiana
2019
2018
2019/2018*
2019
2018
2019/2018*
2019
2018
2019/2018*
(mln PLN)
(mln PLN)
(mln PLN)
(zbadane)
(%)
(zbadane)
(%)
(zbadane)
(%)
82,7
66,5
24,5
1,2
3,8
(68,9)
83,9
70,3
19,4

82,7
4,5

66,5
15,5

24,5
(71,2)

1,2
0,8

3,8
3,0

(68,9)
(71,7)

83,9
5,3

70,3
18,5

19,4
(71,3)

4,1

3,1

34,1

0,3

0,8

(59,0)

4,5

3,9

14,3

58,2

61,4

(5,2)

0,8

0,2

274,1

58,9

61,6

(4,3)

2,3

3,8

(39,9)

0,7

- nie dotyczy

3,0

3,8

(20,6)

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017, *Spółka.

W roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r. segment Produkcja gier na zlecenie wygenerował zysk operacyjny
w wysokości 4,5 mln PLN a segment Prawa autorskie do wyprodukowanych gier (tantiemy) osiągnął zysk
operacyjny rzędu 0,8 mln PLN. W roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r. zysk operacyjny segmentu
Produkcja gier na zlecenie spadł o 71,2%, tj. o 11,0 mln PLN a zysk operacyjny segmentu Prawa autorskie do
wyprodukowanych gier (tantiemy) spadł o 71,7%, tj. o 2,1 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu
zakończonego 31 grudnia 2018 r. Zmniejszenie zysku operacyjnego segmentu Produkcja gier na zlecenie wynikało
przede wszystkim z proporcjonalnie wyższych kosztów produkcji gry Outriders, w szczególności, w wyniku: (i)
tymczasowej utraty przez Grupę przychodów w kwocie 4,5 mln PLN wynikającej z przyjęcia innej formy wypłaty
części wynagrodzenia Grupy na podstawie umowy produkcyjno-wydawniczej ze Square Enix na produkcję gry
Outriders (zob. „Opis działalności—Działalność—Segmenty działalności—Segment produkcji gier na zlecenie—
Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na zlecenie—Umowa produkcyjno-wydawnicza na Outriders”), tj.
wynagrodzenia bonusowego po wyprodukowaniu gry związanego z wydaniem gry na czas i na określonym
poziomie jakości zamiast wynagrodzenia z tytułu prac deweloperskich (wykonanie milestone’ów), co oznaczało
brak pokrycia przez Square Enix części kosztów poniesionych przez Grupę w 2019 r. w związku z produkcją gry
Outriders, (ii) zaangażowania przez Grupę, w związku z wejściem w finalną fazę produkcji gry Outriders,
odpowiednio większego zespołu deweloperskiego (w pozycji usługi obce uwzględnione są istotne koszty zespołu
deweloperskiego w Polsce), (iii) poniesienia przez Grupę wyższych kosztów pracy zespołu deweloperskiego, w
związku z wystąpieniem w procesie produkcji gry Outriders okresów spiętrzenia pracy skutkujących
koniecznością zapłaty okresowo wyższego wynagrodzenia na rzecz członków zespołu deweloperskiego (2,7 mln
PLN) i wypłaty członkom zespołu deweloperskiego zaangażowanego w produkcję gry Outriders wynagrodzenia
bonusowego w 2019 r. (2,0 mln PLN) przy braku tego rodzaju wypłat w 2018 r., oraz (iv) poniesienia przez Grupę
w ramach procesu produkcji gry Outriders wyższych kosztów pracy zespołu testerów gier (quality assurance, QA)
(1,2 mln PLN), jak również (v) zaangażowania przez Grupę podmiotów zewnętrznych do wykonania konkretnych
prac w ramach produkcji gry Outriders (w ramach usług outsource’u, którego koszty zwracane są przez Square
Enix po powiększeniu o stałą marżę Grupy). Natomiast zmniejszenie zysku operacyjnego segmentu Prawa
autorskie do wyprodukowanych gier (tantiemy) wynikało z niższych przychodów ze sprzedaży wersji remaster
gry Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition, która miała premierę w 2017 r. w relacji do amortyzacji nakładów
inwestycyjnych związanych z jej produkcją.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. aktywa segmentów Produkcja gier na zlecenie i Prawa autorskie do wyprodukowanych
gier (tantiemy) stanowiły odpowiednio 98,7% i 1,3% aktywów Grupy razem i w porównaniu do stanu na dzień 31
grudnia 2018 r. spadły o 3,4 mln PLN (segment Produkcja gier na zlecenie) i wzrosły o 0,6 mln PLN (segment
Prawa autorskie do wyprodukowanych gier (tantiemy)).
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Rok zakończony 31 grudnia 2018 i 2017 r.
W tabelach poniżej przedstawiono wybrane informacje o wynikach działalności i sytuacji finansowej Grupy
według segmentów sprawozdawczych we wskazanych okresach i na ich zakończenie.

Przychody ogółem ................
w tym:
Przychody od klientów
zewnętrznych ....................
Wynik operacyjny segmentu
Pozostałe informacje:
Amortyzacja ...........................
Aktywa segmentu
operacyjnego ..........................
Nakłady na aktywa segmentu
operacyjnego ..........................

Rok zakończony 31 grudnia / na dzień 31 grudnia
Prawa autorskie do
Produkcja gier na zlecenie
wyprodukowanych gier (tantiemy)
Ogółem
Zmiana
Zmiana
Zmiana
2018
2017
2018/2017*
2018
2017
2018/2017*
2018
2017
2018/2017*
(mln PLN)
(mln PLN)
(mln PLN)
(zbadane)
(%)
(zbadane)
(%)
(zbadane)
(%)
66,5
35,0
89,7
3,8
9,0
(57,6)
70,3
44,1
59,5

66,5
15,5

35,0
11,6

89,7
33,4

3,8
3,0

9,0
7,0

(57,6)
(57,6)

70,3
18,5

44,1
18,6

59,5
(1,0)

3,1

1,7

79,8

0,8

2,0

(57,6)

3,9

3,7

6,4

61,4

40,5

51,4

0,2

1,0

(80,4)

61,6

41,6

48,1

3,8

3,3

15,0

-

3,0

(100,0)

3,8

6,3

(40,2)

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017, *Spółka.

W roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. segment Produkcja gier na zlecenie wygenerował zysk operacyjny
w wysokości 15,5 mln PLN a segment Prawa autorskie do wyprodukowanych gier (tantiemy) osiągnął zysk
operacyjny rzędu 3,0 mln PLN. W roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. zysk operacyjny segmentu
Produkcja gier na zlecenie wzrósł o 33,4%, tj. o 3,9 mln PLN a zysk operacyjny segmentu Prawa autorskie do
wyprodukowanych gier (tantiemy) spadł o 57,6%, tj. o 4,1 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu
zakończonego 31 grudnia 2017 r. Powyższe zmniejszenia zysku operacyjnego wynikały z proporcjonalnie
wyższych kosztów produkcji gry Outriders (w szczególności w wyniku zwiększenia kosztów zespołu
deweloperskiego) w relacji do przychodów z umowy produkcyjno-wydawniczej ze Square Enix wynikających z
milestone’ów, jak i wzrostu we wskazanym okresie zwrotu przez Square Enix kosztów (wraz ze stałą marżą Grupy)
poniesionych przez Grupę z tytułu zaangażowania podmiotów zewnętrznych do wykonania konkretnych prac w
ramach produkcji gry Outriders i usług ousource’u (w przypadku segmentu Produkcja gier na zlecenie) oraz
niższych przychodów ze sprzedaży wersji remaster gry Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition, która miała
premierę w 2017 r. w relacji do amortyzacji nakładów inwestycyjnych związanych z jej produkcją (w przypadku
segmentu Prawa autorskie do wyprodukowanych gier (tantiemy)).
Na dzień 31 grudnia 2018 r. aktywa segmentów Produkcja gier na zlecenie i Prawa autorskie do wyprodukowanych
gier (tantiemy) stanowiły odpowiednio 99,7% i 0,3% aktywów Grupy razem i w porównaniu do stanu na dzień 31
grudnia 2017 r. wzrosły o 20,8 mln PLN (segment Produkcja gier na zlecenie) i spadły o 0,8 mln PLN (segment
Prawa autorskie do wyprodukowanych gier (tantiemy)). Wzrost aktywów segmentu Produkcja gier na zlecenie
wynikał przede wszystkim ze wzrostu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, co było spowodowane
wypracowaniem marży na działalności Grupy oraz jej akumulacją oraz wzrostu aktywów z tytułu umowy, co było
spowodowane wyceną zaawansowania prac na datę bilansową dotyczących umowy produkcyjno-wydawniczej ze
Square Enix na produkcję gry Outriders.
Nakłady inwestycyjne
Spółka definiuje „nakłady inwestycyjne” jako sumę zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych oraz zwiększenia
wartości niematerialnych.
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do Daty Prospektu nakłady inwestycyjne Grupy związane z projektami
inwestycyjnymi wyniosły około 7,2 mln PLN. Takie projekty i inicjatywy obejmowały: (i) inwestycje w wartości
niematerialne na kwotę 1,5 mln PLN; oraz (ii) inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 5,7 mln PLN.
Powyższe kwoty dotyczyły głównie następujących projektów: (i) zakupy sprzętu IT do biura Grupy w Nowym
Jorku; (ii) zakupy sprzętu IT i wyposażenia biura Spółki w Warszawie; (iii) zakupy sprzętu IT i oprogramowania
związane z bieżącą działalnością Grupy; oraz (iv) prace wykończeniowe dotyczące nowego biura Spółki w
Warszawie. Nakłady inwestycyjne poniesione przez Grupę w okresie od 1 stycznia 2020 r. do Daty Prospektu były
przeznaczone na projekty inwestycyjne realizowane w Polsce (łącznie 6,8 mln PLN) i Stanach Zjednoczonych
Ameryki (łącznie 0,4 mln PLN). Wydatki na wyżej wymienione projekty w okresie od 1 stycznia 2020 r. do Daty
Prospektu były finansowane ze środków własnych Grupy (5,4 mln PLN) oraz leasingiem operacyjnym (1,8 mln
PLN).
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W roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. nakłady inwestycyjne Grupy związane z projektami inwestycyjnymi
wyniosły około 3,8 mln PLN. Takie projekty i inicjatywy obejmowały: (i) inwestycje w wartości niematerialne na
kwotę 2,1 mln PLN; oraz (ii) inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 1,7 mln PLN. Powyższe kwoty
dotyczyły głównie następujących projektów: (i) zakupy sprzętu IT do biura Grupy w Nowym Jorku; (ii) zakupy
sprzętu IT i wyposażenia biura Spółki w Warszawie; (iii) zakupy sprzętu IT i oprogramowania związane z bieżącą
działalnością Grupy. Nakłady inwestycyjne poniesione przez Grupę w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. były
przeznaczone na projekty inwestycyjne realizowane w Polsce (łącznie 3,2 mln PLN) i Stanach Zjednoczonych
Ameryki (łącznie 0,6 mln PLN). Wydatki na wyżej wymienione projekty w roku zakończonym 31 grudnia 2019
r. były finansowane ze środków własnych Grupy (3,7 mln PLN) oraz leasingiem operacyjnym (0,1 mln PLN).
W roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. nakłady inwestycyjne Grupy związane z projektami inwestycyjnymi
wyniosły około 2,6 mln PLN. Takie projekty i inicjatywy obejmowały: (i) inwestycje w wartości niematerialne na
kwotę 0,7 mln PLN; oraz (ii) inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 1,9 mln PLN. Powyższe kwoty
dotyczyły głównie zakupu sprzętu IT i oprogramowania związanych z bieżącą działalnością Grupy. Nakłady
inwestycyjne poniesione przez Grupę w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. były przeznaczone na projekty
inwestycyjne realizowane w Polsce. Wydatki na wyżej wymienione projekty w roku zakończonym 31 grudnia
2018 r. były finansowane ze środków własnych Grupy.
W roku zakończonym 31 grudnia 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy związane z projektami inwestycyjnymi
wyniosły około 4,3 mln PLN. Takie projekty i inicjatywy obejmowały: (i) inwestycje w wartości niematerialne na
kwotę 3,6 mln PLN; oraz (ii) inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 0,7 mln PLN. Powyższe kwoty
dotyczyły głównie następujących projektów: (i) nakłady na produkcję gry w trakcie wytwarzania; (ii) zakupy
sprzętu IT i oprogramowania związane z bieżącą działalnością Grupy. Nakłady inwestycyjne poniesione przez
Grupę w roku zakończonym 31 grudnia 2017 r. były przeznaczone na projekty inwestycyjne realizowane w Polsce.
Wydatki na wyżej wymienione projekty w roku zakończonym 31 grudnia 2017 r. były finansowane ze środków
własnych Grupy.
Informacje o istotnych nakładach inwestycyjnych zrealizowanych przez Grupę w okresie objętym Historycznymi
Informacjami Finansowymi za lata 2019-2017 przedstawiono w Notach 2 i 3 do Historycznych Informacji
Finansowych za lata 2019-2017, natomiast w okresie objętym Śródrocznymi Informacjami Finansowymi za I
półrocze 2020 r. przedstawiono w Notach 2 i 3 do Śródrocznych Informacji Finansowych za I półrocze 2020 r.
Bieżące i planowane nakłady inwestycyjne
Przewidziane w budżecie nakłady inwestycyjne Grupy na rok kończący się 31 grudnia 2020 r. wynoszą około 7,4
mln PLN. Poza nakładami zrealizowanymi do Daty Prospektu (w łącznej kwocie około 7,2 mln PLN, zob. „—
Nakłady inwestycyjne” powyżej) pozostałe do poniesienia przez Grupę do końca 2020 r. nakłady inwestycyjne
wynoszą około 0,2 mln PLN. Nakłady te zostaną przeznaczone na realizację następujących projektów
inwestycyjnych i inicjatyw: (i) zakupy sprzętu IT i wyposażenia biura w Warszawie oraz (ii) oprogramowania
związane z bieżącą działalnością Grupy. Wydatki na wyżej wymienione projekty zostaną finansowane ze środków
własnych Grupy (0,2 mln PLN). Wyżej wymienione projekty inwestycyjne będą realizowane w Polsce.
Na Datę Prospektu nie istnieją istotne projekty inwestycyjne, co do których Zarząd złożył wiążące zobowiązanie.
Do końca 2020 r. Zarząd zamierza realizować uwzględnione w budżecie projekty inwestycyjne o charakterze
odtworzeniowym, których opis został przedstawiony powyżej (w łącznej kwocie około 0,2 mln PLN), jednak na
Datę Prospektu nie jest złożone wiążące zobowiązanie do ich poniesienia.
Zobowiązania warunkowe
Na dzień 31 sierpnia 2020 r. w Grupie nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.
Informacja na temat umowy gwarancji bankowej, której beneficjentem na Datę Prospektu jest Spółka, została
przedstawiona w nocie 19 do Śródrocznych Informacji Finansowych za I półrocze 2020 r. i Nocie 20 do
Historycznych Informacji Finansowych za lata 2019-2017.
Zasady rachunkowości, założenia, osądy i szacunki
W celu sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF/MSR Zarząd został obowiązany do przyjęcia
pewnych założeń oraz zastosowania określonych szacunków i osądów, które mogą mieć istotny wpływ na wartości
wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy. Zarząd opiera swoje założenia, osądy i szacunki
na historycznym doświadczeniu i wielu innych czynnikach, które jego zdaniem są uzasadnione w istniejących
okolicznościach. Faktyczne wyniki mogą być istotnie różne od tych szacunków przy uwzględnieniu innych
założeń lub w innych warunkach. Zarząd regularnie dokonuje ponownej oceny swoich założeń, osądów i
szacunków.
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Wyczerpujący opis zasad rachunkowości Grupy dotyczący okresów objętych historycznymi informacjami
finansowymi przedstawiono w części „Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości” Historycznych
Informacji Finansowych za lata 2019-2017 oraz Śródrocznych Informacji Finansowych za I półrocze 2020 r., a
także w ramach poszczególnych not, odpowiednio, do Historycznych Informacji Finansowych za lata 2019-2017
lub do Śródrocznych Informacji Finansowych za I półrocze 2020 r.
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Wprowadzenie
Informacje zawarte w niniejszym rozdziale zostały zaczerpnięte z powszechnie dostępnych dokumentów i
opracowań, które Spółka uznaje za wiarygodne, w tym między innymi, z raportów Newzoo „Global Games Market
Report 2019” („Raport Newzoo 2019”) oraz „Global Games Market Report 2020” („Raport Newzoo 2020”),
raportu PricewaterhouseCoopers „Perspectives from the Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024”,
raportu Superdata „2019 Year in Review Digital Games and Interactive Media” („Raport Superdata”), raportu
Unity „Covid-19’s impact on the gaming industry: 19 takeaways” („Raport Unity”) oraz innych publicznie
dostępnych raportów dotyczących rynku gier w Polsce i na świecie. W każdym przypadku, gdy w Prospekcie
skorzystano z zewnętrznych informacji, podawane jest ich źródło.
Ponadto, niektóre z przedstawionych w tym rozdziale danych branżowych i rynkowych, jak również informacji
dotyczących pozycji konkurencyjnej, pochodzi z wewnętrznych analiz i szacunków Grupy, które zostały
przygotowane w oparciu o znajomość oraz doświadczenie zdobyte na rynkach, na których działa Grupa. Chociaż
Zarząd ma podstawy by uważać te analizy i szacunki za racjonalne i wiarygodne, to ich rzetelność i kompletność,
a także wykorzystana metodologia oraz założenia nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i mogą ulec
zmianie.
Zawarte w niniejszym rozdziale prognozy i stwierdzenia dotyczące przyszłości nie gwarantują, że faktyczne
wyniki osiągnięte w przyszłości będą takie same. Rzeczywiste zdarzenia i okoliczności mogą bowiem znacznie
odbiegać od przyjętych założeń.
EMITENT ZWRACA UWAGĘ, ŻE ZAWARTE W NINIEJSZYM ROZDZIALE DANE RYNKOWE, W TYM
PROGNOZY I STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI, POCHODZĄ Z ZEWNĘTRZNYCH
ŹRÓDEŁ, KTÓRE NIE ZAWSZE WSKAZUJĄ CZY UWZGLĘDNIAJĄ WPŁYW, CZY TEŻ NIE
UWZGLĘDNIAJĄ WPŁYWU COVID-19 NA RYNEK GIER W POLSCE LUB NA ŚWIECIE. W KAŻDYM
PRZYPADKU GDY ŹRÓDŁO ZEWNĘTRZNE, NA KTÓRE POWOŁUJE SIĘ EMITENT WSKAZUJE
WPROST, ŻE UWZGLĘDNIA ALBO NIE UWZGLĘDNIA WPŁYWU PANDEMII COVID-19 NA RYNEK
GIER W POLSCE LUB NA ŚWIECIE EMITENT WSKAZAŁ POWYŻSZE W TREŚCI ROZDZIAŁU.
OZNACZA TO TYM SAMYM, ŻE W ODNIESIENIU DO DANYCH ZAMIESZCZONYCH W ROZDZIALE,
CO DO KTÓRYCH BRAK JEST TAKIEGO KOMENTARZA, BRAK JEST INFORMACJI CZY
UWZGLĘDNIAJĄ ONE WPŁYW PANDEMII COVID-19 CZY TEŻ NIE. W TAKIEJ SYTUACJI, W OCENIE
EMITENTA, INWESTORZY POWINNI PRZYJĄĆ, ŻE DANE TE NIE UWZGLĘDNIAJĄ WPŁYWU
PANDEMII COVID-19.
W związku z powyższym, przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Dopuszczane, w tym Akcje
Oferowane i Prawa do Akcji, inwestorzy powinni szczególnie ostrożnie analizować prognozy dotyczące rynku
gier w Polsce lub na świecie mając na uwadze, iż część z nich może nie uwzględniać wpływu COVID-19. Tym
samym takie prognozy mogą być obarczone większym ryzykiem i niepewnością niż zwyczajowe prognozy
odnoszące się do danych rynkowych lub prognozy uwzględniające wpływ pandemii COVID-19. Dlatego przy
podejmowaniu decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Oferowane i Prawa do Akcji
inwestorzy nie powinni kierować się wyłącznie danymi branżowymi i rynkowymi lub informacjami o pozycji na
rynku, przedstawionymi w tym rozdziale.
Przy analizowaniu, poszukiwaniu i przetwarzaniu danych rynkowych, branżowych oraz innych danych
zaczerpniętych ze źródeł zewnętrznych, nie przeprowadzono ich niezależnej weryfikacji. Spółka nie zamierza i
nie zobowiązuje się aktualizować przedstawionych w niniejszym rozdziale danych dotyczących omawianego
rynku lub branży, nie uchylając się przy tym od wypełniania obowiązków nałożonych na nią przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
Przed zapoznaniem się z poniższym rozdziałem, inwestorzy powinni przeczytać rozdział „Istotne informacje—
Informacje rynkowe, gospodarcze, statystyczne i branżowe”.
Rynek rozrywki na świecie
Współcześnie konsumenci mogą przeznaczyć część dochodu rozporządzalnego na wiele różnych form rozrywki.
Obecnie klasyczne formy spędzania wolnego czasu są stopniowo wypierane przez alternatywne produkty i usługi
powstające wraz z rozwojem oraz komercjalizacją nowoczesnych technologii. Wśród kluczowych segmentów
światowego sektora mediów i rozrywki wyróżnia się: serwisy streamingowe, VR (virtual reality), treści OTT
(over-the-top), reklamę internetową, gry wideo i e-sport, dostęp do Internetu, kino, reklamę zewnętrzną, muzykę,
radio, podcasty, reklamę telewizyjną, książki, telewizję i wideo.
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Gry wideo i e-sport są kluczowym segmentem rynku rozrywki i konkurują z innymi segmentami. Raport
PricewaterhouseCoopers „Perspectives from the Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024”
uwzględniający uwarunkowania związane z pandemią COVID-19 przewiduje, że do 2024 r. światowy sektor
mediów i rozrywki będzie się rozwijać ze skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu na poziomie 2,8% (w
latach 2019 – 2024), a jego prognozowana wartość wyniesie w 2024 r. około 2,5 bln USD. Najdynamiczniejszy
rozwój do 2024 r. jest prognozowany na rynkach takich jak Indie, Nigeria czy Filipiny, zaś najwolniejszy na
rynkach Europy Zachodniej. W okresie do 2022 r. polski rynek mediów i rozrywki ma rozwijać się w
średniorocznym tempie 3,5% i osiągnąć wartość 13,4 mld USD w 2022 r. w porównaniu z 10,6 mld USD na koniec
2018 r. (dane nieuwzględniające wpływu pandemii COVID-19). Poniższy wykres przedstawia przychody
globalnego rynku branży rozrywki i mediów do 2024 r.
Przychody globalnego rynku branży rozrywki i mediów do 2024 r. (w bln USD)
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Wpływ COVID-19 na rynek gier wideo
Na Datę Prospektu skala negatywnego efektu pandemii COVID-19 na światową gospodarkę jest w dalszym ciągu
trudna do oszacowania. Brak jest również wystarczających danych, które pozwalałby stwierdzić, w jaki sposób i
w jakim zakresie pandemia COVID-19 wpłynie na rynek gier w perspektywie długoterminowej. Jednak według
niektórych analiz branżowych z początku kwietnia 2020 r. COVID-19 prawdopodobnie nie będzie mieć istotnego
negatywnego wpływu na rynek gier wideo, a długoterminowy efekt może być lekko pozytywny (zob. jednak
również „—Rynek gier wideo—Globalny rynek gier wideo—Wpływ COVID-19 na przychody branży gier wideo”
gdzie wskazuje się, że długotrwały wpływ COVID-19 na rynek gier wideo może być w dłuższej perspektywie
negatywny).
W ocenie analityków relatywne (do innych branż rozrywki) pozycjonowanie branży gier na Datę Prospektu jest w
dalszym ciągu bardzo dobre, a za fundamentalną atrakcyjnością sektora pomimo pandemii COVID-19
przemawiały następujące czynniki: (i) zwiększenie sprzedaży i monetyzacji gier w efekcie wzrostu czasu
spędzanego przez graczy w ciągu dnia na granie w gry wideo na skutek przymusowej izolacji, pracy zdalnej czy
zamknięcia określonych gałęzi gospodarki (tzw. lockdown); (ii) wybór alternatywnych form spędzania wolnego
czasu, takich jak telewizja lub gry wideo, na skutek zamknięcia lub ograniczenia publicznych form rozrywki (kin,
teatrów, muzeów); oraz (iii) relatywna odporność branży gier wideo na spowolnienie gospodarcze będąca efektem
mniejszego uzależnienia konsumenta o dochodzie rozporządzalnym od momentu cyklu gospodarczego. Analiza
sytuacji z przełomu roku 2008/2009 wskazuje, że historycznie brak było korelacji pomiędzy dynamiką wydatków
na gry, a tempem wzrostu PKB (podczas spowolnienia gospodarczego wydatki na gry rosły), co w ocenie
analityków podkreśla fundamentalną atrakcyjność sektora na tle pozostałych branż. Poniższy wykres przedstawia
wydatki na gry wideo od roku 1971 do roku 2018, których wzrost obserwowany był także w okresach kryzysu
gospodarczego w latach 2000-2002 spowodowanego tzw. bańką internetową oraz kryzysu finansowego z lat 20072010.
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Wydatki na gry (w mld USD) na tle okresów spowolnienia gospodarczego w latach 2000-2002 (w czasie tzw.
bańki
internetowej)
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Z drugiej strony wydarzenia o takiej skali jak pandemie i towarzyszące im lockdowny generują ryzyka
zmniejszenia części wydatków przeznaczanych na rozrywkę przez niektórych konsumentów oraz niższej, w
związku z lockdownem, efektywności zespołów deweloperskich, co z kolei może się przekładać na opóźnienia w
realizacji harmonogramów produkcyjnych i wydawniczych gier.
Wzrost na rynku gier wideo był widoczny również w krótkim terminie po rozpoczęciu pandemii COVID-19.
Wzrostowi temu sprzyjały wprowadzone w wielu krajach wraz z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19
ograniczenia poruszania się i inne środki ostrożnościowe, które spowodowały (i) wzrost sprzedaży gier na różnych
platformach dystrybucji na dotkniętych rynkach będący wynikiem poszukiwania przez konsumentów rozrywki
nakierowanej na relaks i spożytkowanie wolnego czasu podczas kwarantanny, jak i (ii) wzrost czasu spędzonego
w ciągu dnia na granie w gry. W dniu 15 marca 2020 r. platforma cyfrowej dystrybucji Steam zarejestrowała
rekordową aktywność użytkowników grających na tej platformie wynoszącą 20,3 mln jednoczesnych
użytkowników, tj. użytkowników grających online jednocześnie. Miało to miejsce ledwie miesiąc po
przekroczeniu progu 19 mln jednoczesnych użytkowników usługi. Poniższe wykresy prezentują wzrost liczby
aktywnych użytkowników platformy Steam w latach 2004-2020 oraz 2017-2020.
Aktywni użytkownicy Steam: 2004-2020
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Aktywni użytkownicy Steam: 2017-2020
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Rynek gier wideo
Globalny rynek gier wideo
Globalny rynek gier pod względem przychodów
Rynek gier wideo nieustannie się zmienia, gracze konsumują gry w ciągle zmieniający się sposób co wpływa na
wzrost tego rynku, pojawianie się nowych jego segmentów i ogólny wzrost liczby graczy.
Na Datę Prospektu, zgodnie z informacjami przekazanymi przez portale Newzoo, Boxofficepro, Musicbiz oraz
Grandviewresearch, spośród poszczególnych segmentów rynku rozrywki gry wideo są segmentem generującym
największy przychód. Z szacowanym przychodem rzędu 145,7 mld USD w 2019 r. segment gier wideo jest
większy od łącznego globalnego przychodu przemysłu kinowego (przychód 42,5 mld USD w 2019 r.), rynku
muzycznego (przychód 19,1 mld USD w 2018 r., wliczając streaming) oraz rynku streamingu wideo (przychód
42,6 mld USD w 2019 r.).
Nieuwzględniające wpływu pandemii COVID-19 prognozy rozwoju światowego rynku gier wideo przygotowane
przez portal Newzoo w maju 2020 r., oraz Raport Newzoo 2020 zakładają, że w 2020 r. rynek gier wideo
wygeneruje przychody w wysokości 159,3 mld USD, w roku 2021 – 174,2 mld USD, w roku 2022 – 187,8 mld
USD, a w roku 2023 – prawie 201 mld USD, podczas gdy w roku 2019 wartość ta wyniosła 145,7 mld USD.
Rozwój światowego rynku gier wideo w prognozowanym tempie byłby równoznaczny ze skumulowanym
rocznym wskaźnikiem wzrostu przychodów na poziomie 8,3% w latach 2019-2023.
Zgodnie z Raportem Newzoo 2019, który również nie uwzględnia skutków pandemii COVID-19, największym
segmentem rynku gier wideo pozostanie rynek mobilny, który w 2022 r. osiągnie przychody na poziomie 95,4 mld
USD, głównie w podsegmencie smartfonów (79,7 mld USD). Największymi kontrybutorami tego wzrostu będą
rynki wschodzące w Azji oraz rozpowszechnianie sieci 5G. Drugim segmentem pozostanie rynek konsol, który w
2022 r. osiągnie przychody w wysokości 61,1 mld USD, a trzecim rynek gier PC, który w 2022 r. osiągnie
przychody w wysokości 39,5 mld USD (największym podsegmentem pozostanie rynek gier
pudełkowych/pobieralnych PC – 37,3 mld USD).
Wpływ COVID-19 na przychody branży gier wideo
Zdaniem analityków z Newzoo, według stanu na drugą połowę marca 2020 r., było zbyt wcześnie, aby oceniać
całkowity wpływ epidemii COVID-19 na przychody osiągane przez branżę gier. Podobnie Raport Unity z czerwca
2020 r. nie zawierał długoterminowej oceny wpływu pandemii na branżę gier. Niemniej analitycy zwracali uwagę
na następujące czynniki mające wpływ na przychody sektora, z których część pokrywa się z czynnikami
przemawiającymi za atrakcyjnością sektora gier wideo wskazanymi w punkcie „—Wpływ COVID-19 na rynek
gier wideo” powyżej:
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–

Wydłużenie czasu spędzanego na grę i związany z tym wzrost wydatków poświęcanych przez konsumentów
na gry jako efekt samoizolacji i kwarantanny. W tym zakresie w połowie marca 2020 r. Verizon
Communications, Inc., największy operator sieci komórkowej w Stanach Zjednoczonych, odnotował wzrost
ruchu generowanego przez gry w godzinach szczytu o 75%. Jednocześnie zgodnie z Raportem Unity podczas
gdy rokrocznie z początkiem wiosny następował spadek aktywnych użytkowników gier mobilnych o około
5% w stosunku do okresu zimowego, wraz z początkiem marca 2020 r. nastąpił wzrost liczby aktywnych
graczy gier mobilnych o 41% w stosunku do roku 2019. Dodatkowo na przełomie marca i kwietnia o 24% w
stosunku do początku roku 2020 wzrosły wydatki w ramach mikrotransakcji dokonywanych w grach
mobilnych.

–

Brak znaczącego wpływu epidemii COVID-19 na proces produkcji gier ze względu na możliwość tworzenia
gier i obsługiwania procesów produkcyjnych przez deweloperów bezpośrednio z domów przy równoczesnym
możliwym negatywnym wpływie pracy zdalnej na jej wydajność, przy czym zgodnie z danymi przekazanymi
przez Microsoft istnieje ryzyko, że negatywny wpływ na proces produkcji gier będzie widoczny z
opóźnieniem w roku 2021.

–

Negatywny wpływ epidemii COVID-19 na produkcję urządzeń do gier, w tym na możliwe opóźnienia
premier konsol nowej generacji przygotowywanych przez Microsoft i Sony, wynikający z zakłóceń w
łańcuchach dostaw. Analitycy zwracali również uwagę na występujące znaczne ograniczenia dostępności
konsol Nintendo Switch spowodowane wpływem epidemii na produkcję. Ostatecznie premiery konsol
odbyły się w zaplanowanym terminie.

–

Odwołanie branżowych imprez promocyjnych, co z kolei może przekładać się na ekspansję geograficzną,
zwłaszcza na rynkach wschodzących, gdzie wydaje się relatywnie wysokie kwoty i poświęca dużo czasu na
marketing i prezentowanie graczom nowych gier. Z drugiej strony analitycy byli zdania, że odwołanie takich
imprez jak Game Developers Conference (GDC) czy E3 nie powinno istotnie zaszkodzić wynikom dużych
deweloperów i wydawców gier, natomiast może stanowić istotną przeszkodę dla niezależnych deweloperów,
którzy wykorzystują targi do nawiązywania współpracy.

Jednocześnie część analityków w połowie kwietnia 2020 r. zwracała uwagę, że choć epidemia COVID-19
pozytywnie wpływa na branżę gier wideo, a spółki odnotowują zwiększoną sprzedaż swoich tytułów, to jednak w
dłuższej perspektywie pandemia może negatywnie wpłynąć zarówno na sprzedaż gier powodując spadek
sprzedaży na jesieni 2020 r., jak również dystrybucję konsol nowej generacji, których premiera została
zapowiedziana na zimę 2020 r. (i ostatecznie odbyła się w zapowiadanym terminie).
Pomimo tego, że lockdown wielu państw na świecie sprzyjał sprzedaży gier, a gry wideo były w dalszym ciągu
jedną z tańszych form rozrywki (tańszymi niż kino czy wydarzenia na żywo), to spowolnienie gospodarcze
wpływa na rosnącą stopę bezrobocia. W efekcie prognozuje się, że w przypadku trwającej dłużej pandemii wydatki
gospodarstw domowych będą ulegać z czasem ograniczeniu do tych najpotrzebniejszych, z pominięciem
wydatków na gry wideo. W szczególności wzrost bezrobocia widoczny na amerykańskim rynku pracy, na którym
sprzedawana jest największa liczba gier (ponad 51 mln nowo zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na
połowę lipca 2020 r.), może w znaczący sposób zmniejszyć wydatki milionów osób. Ewentualny nawrót pandemii
na jesieni 2020 r. mógłby teoretycznie ponownie zwiększyć sprzedaż gier, jednak pogarszająca się drastycznie
sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych oraz drastycznie rosnący wskaźnik bezrobocia mogą w efekcie
istotnie ograniczyć wydatki na szeroko pojętą rozrywkę pomimo możliwego lockdownu. Z drugiej strony analitycy
branżowi wskazują, że kryzys gospodarczy, drastycznie rosnący wskaźnik bezrobocia oraz inflacja mogą
doprowadzić do znaczącego spadku przychodów studiów deweloperskich i wydawców, szczególnie tych
najmniejszych, nieposiadających odpowiednich rezerw finansowych, które mogłyby zostać przeznaczone na
kampanie marketingowe i wszelkie inne działania, których celem byłoby podniesienie poziomu rozpoznawalności
gier tych studiów w kanałach dystrybucji.
Analitycy branżowi wskazują również, że sytuacja na świecie wywołana epidemią COVID-19 utrudnia kwestie
techniczno-logistyczne związane z wydawaniem nowych gier w wersjach pudełkowych, co w konsekwencji może
mieć wpływ na spadek przychodów ze sprzedaży gier, jak również skutkować opóźnieniem zaplanowanych
premier. W znakomitej większości przypadków wydanie gier wiąże się bowiem z wyprodukowania ich wersji
pudełkowych i związaną z tym fizyczną dystrybucją pudełkowych egzemplarzy gier do sklepów, co przy
zamkniętych granicach i placówkach handlowych jest utrudnione lub nie jest w ogóle możliwe.
Globalny rynek gier pod względem liczby aktywnych graczy
Według Raportu Newzoo 2020 w roku 2019 na całym świecie było ponad 2,5 mld graczy. Poniższy wykres
przedstawia liczbę aktywnych graczy gier wideo na świecie w latach 2017-2019 oraz ich szacunkową liczbę w
latach 2020-2023.
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Liczba aktywnych graczy gier wideo na świecie w latach 2017-2019 oraz szacunkowa liczba graczy w latach
2020-2023 (w mld osób)
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Źródło: Raport Newzoo 2020; prognozy nie uwzględniają uwarunkowań związanych z pandemią COVID-19.

Zgodnie z powyższymi danymi, w okresie od 2017 do 2019 r. rynek gier wideo mierzony liczbą aktywnych graczy
cechował trend wzrostowy (wzrost z 2,26 mld graczy w 2017 r. do 2,55 mld w 2019 r.). Trend ten ma utrzymać
się w okresie od 2020 do 2023 r., a do 2023 r. liczba graczy ma wzrosnąć do ponad 3 mld osób, przy
skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu w latach 2015-2023 na poziomie 5,6%, przy czym prognozy nie
uwzględniają skutków pandemii COVID-19.
Jednocześnie we wszystkich grupach wiekowych graczy zauważalny jest trend wzrostowy w zakresie czasu
spędzanego przez przeciętnego gracza na gry wideo. W roku 2019 średnia liczba godzin spędzanych w ciągu
tygodnia na gry wideo dla wszystkich grup wiekowych wynosiła 7,11 godzin w stosunku do 5,96 godziny w roku
2018. Najwyższa średnia w 2019 r. została odnotowana w grupie wiekowej 26-35 lat i wyniosła 8,21 godziny
tygodniowo wobec 6,51 godziny w roku 2018. W grupie wiekowej 36-45 dane te wyniosły odpowiednio 7,76 i
6,17 godziny, a w przedziale wiekowym 46-60 – 6,32 i 5,1 godziny. Najniższy średni czas poświęcany tygodniowo
na gry wideo odnotowano w grupie osób powyżej 60 roku życia. W 2019 r. wynosił on 5,63 godziny tygodniowo,
w porównaniu z 4,93 godzinami w 2018 r., zaliczając tym samym niewielki wzrost.
Rynek gier w ujęciu geograficznym
Rynek gier w ujęciu geograficznym pod względem przychodów
Zgodnie z Raportem Newzoo 2020 nieuwzględniającym w tym zakresie wpływu pandemii COVID-19 regionem
generującym największy przychód dla branży gier wideo w 2020 r. miał być obszar Azji i Pacyfiku, który w całym
2020 r. miał wygenerować 78,4 mld USD przychodu, czyli 49% całkowitego światowego przychodu z gier. Wynik
ten oznaczałby wzrost w wysokości 9,9% rok do roku. Na drugim miejscu znajduje się Ameryka Północna z
przychodem za cały rok 2020 w wysokości 40,0 mld USD, tj. 25% całkowitego światowego przychodu z gier
(wzrost w wysokości 8,5% w stosunku do 2019 r.). Trzecie miejsce zajmuje region Europy, Bliskiego Wschodu i
Afryki (EMEA) z przychodami rzędu 35,0 mld USD (22% światowych przychodów i wzrost 8,8% w stosunku do
roku 2019). Najniższe przychody dotyczą Ameryki Łacińskiej – 6,0 mld USD (4% światowych przychodów i
wzrost 10,3% w stosunku do roku 2019).
Nieuwzględniające wpływu COVID-19 prognozy Newzoo wskazują, że w najbliższych latach najszybciej
rozwijającym się regionem świata ma być Ameryka Łacińska, ze skumulowanym wskaźnikiem wzrostu
przychodów ze sprzedaży gier wideo wynoszącym około 10,4%. Powyższe ma być m.in. efektem wstrzymania, a
następnie ograniczenia, przez chiński rząd wydawania licencji na gry wideo, co znacząco spowolni rozwój rynku
gier w Chinach. Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych regionów świata w strukturze
rynku gier wideo w 2020 r. na podstawie estymacji przeprowadzonej w Raporcie Newzoo 2020.
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Szacunkowy udział poszczególnych regionów świata w strukturze rynku gier wideo w 2020 r. wraz ze
wskaźnikami wzrostu rok do roku (2019 r. do 2020 r.)
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Źródło: Raport Newzoo 2020; prognozy nie uwzględniają uwarunkowań związanych z pandemią COVID-19.

Rynek gier w ujęciu geograficznym pod względem liczby aktywnych graczy
Pod względem liczby aktywnych graczy kluczowym regionem dla rynku gier wideo jest region Azji i Pacyfiku.
Raport Newzoo 2020 przewiduje, że w 2020 r. w tym regionie aktywnych miało być ponad 1.400 mln graczy.
Drugim pod względem liczby graczy regionem miała być Ameryka Północna, w której liczba graczy miała
wynieść około 210,0 mln. Pozostałe regiony świata w 2020 r. według szacunków Newzoo miały odpowiadać za
następujące liczby graczy: (i) Ameryka Łacińska – 266,0 mln graczy; (ii) Europa – 386,0 mln graczy; (iii) Afryka
i Bliski Wschód – 377,0 mln graczy. Dane te nie uwzględniają jednak ewentualnego wpływu pandemii COVID19.
Największe krajowe rynki gier wideo
Zgodnie z danymi Newzoo największym krajowym rynkiem gier wideo w 2019 r. zarówno pod względem liczby
graczy, jak i wartości były Chiny z wynikiem 635,0 mln graczy oraz wartością 36,7 mld USD. Na drugim miejscu
znajdują się Stany Zjednoczone z 185,0 mln graczy oraz wartością 34,1 mld USD. Kolejne pozycje zajmują
Japonia i Korea Południowa z odpowiednio 66,3 mln graczy i wartością 17,9 mld USD oraz 29,9 mln graczy i
wartością 6,1 mld USD. Pozostałe państwa w zestawieniu to kraje Europy Zachodniej oraz Kanada. Poniższa
tabela przedstawia 10 największych krajowych rynków gier wideo pod względem liczby graczy i wartości w
2019 r.
Państwo
Wartość rynku w 2019 r.
(w mld UDS)

Liczba graczy w 2019 r.
(w mln)
Chiny
Stany Zjednoczone
Japonia
Korea Południowa
Niemcy
Wielka Brytania
Francja
Kanada
Hiszpania
Włochy

635,0
185,0
66,3
29,9
43,2
35,3
33,8
20,5
25,8
34,0

36,7
34,1
17,9
6,1
5,5
5,2
3,7
2,8
2,5
2,4

Źródło: Newzoo Analytics Platform.

Jednocześnie ze względu na rosnącą rolę cyfrowej dystrybucji gier wideo poprzez wiodące platformy takie jak
Steam, PlayStation Store czy Microsoft Store rynkiem odniesienia dla dużych produkcji z segmentu AAA jest w
ocenie Emitenta rynek globalny.
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Rynek gier w podziale na platformy gamingowe
Globalny rynek gier wideo można podzielić na następujące segmenty: (i) gry mobilne na tablety i smartfony; (ii)
gry na konsole; (iii) gry przeglądarkowe PC; oraz (iv) gry pudełkowe/pobieralne (box/downloadable) PC.
Zgodnie z Raportem Newzoo 2020 za prawie połowę wartości światowego rynku gier wideo w 2020 r., tj. 77,3
mld USD, będzie odpowiadał segment gier mobilnych, z czego 63,6 mld USD przypadnie na gry na smartfony.
Wzrost w tym segmencie rynku w okresie 2019-2020 wyniesie 13,3% rok do roku. Gry na konsole będą
odpowiadały za 45,2 mld USD ze wzrostem we wskazanym okresie w wymiarze 6,8% rok do roku, podczas gdy
gry na PC – za wartość 36,9 mld USD przy wzroście 4,8% rok do roku. Prognozy te biorą pod uwagę wpływ
pandemii COVID-19. Poniższy wykres przedstawia prognozę udziału poszczególnych segmentów rynku gier w
globalnym rynku gier w 2020 r.
Globalny rynek gier 2020 – roczne wskaźniki wzrostu (rok 2019 do roku 2020) z podziałem na urządzenie i
segment

Gry mobile 77,2 mld USD (+13,3% r/r), w
tym:
- Gry na tablety 13,7 mld USD (+2,7% r/r)
- Gry na smartfony 63,6 mld USD (+ 15,8%
r/r)

23%

W SUMIE
W ROKU 2020 159,3
MLD USD
+9,3% r/r

49%

Gry na PC 36,9 mld USD (+4,8% r/r), w tym:
- Przeglądarkowe gry na PC 3,0 mld USD (13,4% r/r)
- Wydania pudełkowe/pobieralne na PC 33,9
mld USD (+6,7% r/r)
Gry na konsole 45,2 mld USD
(+6,8% r/r)

28%

Źródło: Raport Newzoo 2020; dane uwzględniają wpływ pandemii COVID-19.

Poniższy wykres przedstawia nieuwzględniające wpływu COVID-19 prognozy wzrostu dla globalnego rynku gier
do roku 2022, w którym jego wartość ma osiągnąć 196 mld USD. W latach 2018-2022 globalny rynek gier wideo
ma rosnąć w średniorocznym tempie 9%. Pomiędzy 2018 r. a 2022 r. największy wzrost prognozowany jest w
segmencie gier mobilnych na smartfony. Przewiduje się, że udział tych gier w całym rynku gier wideo ma
wzrosnąć z 35% do 41%. Zgodnie z prognozą udział w rynku gier na konsole kształtuje się na stabilnym poziomie
31%, podczas gdy udział gier na PC spada z 22% w 2018 r. do 19% w roku 2022.
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Wartość światowego rynku gier wideo w okresie 2018-2022 (w mld USD i %) w podziale na platformy
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Źródło: Raport Newzoo 2019 (według stanu na datę Raportu Newzoo 2019, kiedy nie były dostępne przedstawione powyżej dane z 2020 r.);
prognozy nie uwzględniają uwarunkowań związanych z pandemią COVID-19.

Gry mobilne na tablety i smartfony
Zgodnie z danymi Newzoo segment gier mobilnych (gier na tablety i smartfony) był w 2019 r. największym
segmentem rynku gier wideo pod względem wartości przychodów. Jego wartość w 2019 r. Newzoo oceniła na
68,5 mld USD, co odpowiadało za 45% wartości całego rynku gier. Za 80% wartości segmentu gier mobilnych w
2019 r. (tj. 54,9 mld USD) odpowiadały gry na smartfony, zaś pozostałe 20% (tj. 13,6 mld USD) – gry na tablety.
Newzoo prognozuje, że w 2022 r. segment gier mobilnych przyniesie przychody rzędu 95,4 mld USD, przy czym
prognoza ta nie bierze pod uwagę ewentualnego wpływu COVID-19 na branżę gier wideo. Jeśli ta prognoza okaże
się prawdziwa, będzie to oznaczało, że gry mobilne będą odpowiadały za 49% wartości całego rynku gier wideo
w 2022 r., zaś skumulowany roczny wskaźnik wzrostu przychodów tego segmentu wyniesie 11,3% w latach 20182022. Wzrost ten będzie napędzany w głównej mierze przez gry na smartfony, które zgodnie z prognozami w roku
2022 mają przynosić 79,7 mld USD przychodu. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu przychodów z segmentu
gier na smartfony w latach 2018-2022 wyniesie wówczas 12,8%.
Gry na konsole
Według Raportu Newzoo 2019, który nie uwzględnia skutków spowodowanych pandemią COVID-19, segment
gier na konsole ma w 2022 r. przynieść przychody w wysokości 61,1 mld USD. Jeśli ta prognoza okaże się
prawdziwa, będzie to oznaczać średnioroczny wzrost przychodów w wysokości 9,7%. Wzrost w segmencie konsol
ma być m.in. efektem premiery konsol Xbox i PlayStation nowej generacji (odpowiednio Xbox Series X i Xbox
Series S oraz PlayStation 5), która miała miejsce w czwartym kwartale 2020 r. oraz premiery nowego modelu
Nintendo Switch.
Raport Newzoo 2019 prognozujący wzrost w segmencie konsol w efekcie premier konsol Xbox Series X i Xbox
Series S oraz PlayStation 5 został przygotowany przed wybuchem pandemii COVID-19 i tym samym nie
uwzględnia wpływu COVID-19 na prognozowaną sprzedaż konsol. W ocenach analityków z kwietnia 2020 r.,
efekty kryzysu gospodarczego związanego z epidemią COVID-19 mogą mieć istotny negatywny wpływ na
decyzje konsumentów w przedmiocie zakupu sprzętu, który może okazać się zbyt dużym wydatkiem (zob. również
punkt wyżej „—Wpływ COVID-19 na przychody branży gier wideo”). Powyższe może mieć w konsekwencji
istotny negatywny wpływ na wyniki sprzedaży konsol nowej generacji w porównaniu do pierwotnych prognoz ich
sprzedaży, oraz w dalszej konsekwencji, na możliwe wyniki sprzedaży gier dedykowanych na nowe konsole.
Zgodnie z danymi Statista, sprzedaż jednostkowa konsol spadła w okresie od 2008 do 2019 r., osiągając najniższy
poziom w 2016 r., a następnie nieznaczny wzrost w latach 2017-2019 w porównaniu z rokiem 2016. Ogólna liczba
konsol sprzedanych w analizowanym okresie spadła o ponad połowę z około 90 mln konsol sprzedanych w 2008 r.
do prawie 40 mln w 2016 r. i około 40 mln w 2019 r. Poniższy wykres prezentuje globalną sprzedaż konsol w
latach 2008-2020 (rok 2020 obejmuje dane opublikowane 22 września 2020 r.).
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Sprzedaż jednostkowa konsol na świecie w okresie 2008-2020 (w mln) i nasycenie rynku wybranymi
modelami konsol
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Źródło: Statista, Global unit sales of current generation video game consoles from 2008 to 2020 (Światowa sprzedaż konsol w latach 20082020).

Pomimo spadków w sprzedaży liczby konsol we wskazanym okresie, prognozowane dane dotyczące wartości
sprzedaży gier wideo przeznaczonych na konsole są w trendzie wzrostowym. Zgodnie z danymi zagregowanymi
przez portal wepc.com wartość rynku gier na konsole wyniosła 25 mld USD w 2011 r. i poza spadkami w latach
2012-2013 systematycznie rośnie. Nieuwzględniająca wpływu COVID-19 prognoza wepc.com wskazuje, że w
2020 r. rynek gier na konsole będzie wart prawie 30 mld USD. Z wartości prognozowanej przez portal wepc.com,
za ponad połowę będą odpowiadały pudełkowe wersje gier na konsole, ale ich udział w ogólnej sprzedaży gier na
konsole będzie malał. Pozostała wartość będzie tworzona przez cyfrowe wersje gier (około 8,7 mld USD) oraz
segment online i mikrotransakcje (około 4,2 mld USD). Poniższy wykres przedstawia historyczne i prognozowane
dane dotyczące rynku gier na konsole w latach 2011-2020.
Światowa wartość rynku gier na konsole w latach 2011-2020 (w mld USD) (według rodzaju)
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Źródło: wepc.com; prognozy nie uwzględniają uwarunkowań związanych z pandemią COVID-19.

Jednocześnie, w segmencie gier AAA na europejskim rynku gier na konsole wartość sprzedaży cyfrowych wersji
gier dogania, a w niektórych przypadkach nawet wyprzedza sprzedaż wersji pudełkowych. W krajach
skandynawskich w pierwszym kwartale 2019 r. 66% sprzedanych gier AAA na konsole została sprzedana w
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dystrybucji cyfrowej, co oznaczało wzrost o 13 p.p. w stosunku do pierwszego kwartału 2018 r. W krajach
Beneluksu odsetek sprzedanych gier AAA na konsole w dystrybucji cyfrowej w analogicznych okresach wyniósł
odpowiednio 43% i 33%, a we Francji 47% i 31%. W krajach niemieckojęzycznych wzrost ten wyniósł w tym
okresie 9 p.p. – z 41% w pierwszym kwartale 2018 r. do 50% w pierwszym kwartale roku 2019.
Niezależnie od spadków w sprzedaży liczby konsol we wskazanych okresach obserwowany był wzrost nasycenia
globalnego rynku konsolami, który to wzrost rósł rok do roku od poziomu około 89 mln sztuk w 2008 r. do
poziomu prawie 700 mln sztuk w 2020 r. Tabela poniżej przedstawia wzrost łącznej liczby konsol na świecie w
okresie od 2008 do 2020 r. (w mln sztuk). Rok 2020 obejmuje dane opublikowane 22 września 2020 r.
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0,96

0

0

0

0

0

0

0

Nintendo 3DS
Sony
PlayStation
Vita
Nintendo Wii
U
Sony
PlayStation 4

0

0

0

12,48

13,28

13,95

8,88

7,83

7,3

6,64

3,54

1,55

0,33

0

0

0

0,48

3,6

3,36

2,66

2,76

2

0,78

0,23

0,03

0

0

0

0

0

2,16

3,07

3,46

3,58

1,16

0,13

0

0

0

0

0

0

0

0

4,46

13,73

17,74

17,79

19,81

18,28

14,27

7,22

Xbox One
Nintendo
Switch

0

0

0

0

0

3,06

7,23

8,39

7,98

7,64

6,83

4,97

2,17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,12

16,34

19,28

15,6

Suma w roku

89,23

81,87

74,33

69,1

54,13

48,38

43,3

43,31

37,29

48,38

45,22

40,1

25,32

Łącznie

89,23

171,1

245,43

314,53

368,66

417,04

460,34

503,65

540,94

589,32

634,54

674,64

699,96

Łącznie (bez
uwzględnieni
a konsol,
które w
danym roku
nie sprzedały
żadnego
nowego
egzemplarza)

89,23

171,1

245,43

314,53

368,66

417,04

370,24

365,12

320,28

368,66

265,73

305,83

301,69

Źródło: Statista.

Gry na PC (przeglądarkowe oraz pudełkowe/pobieralne (box/downloadable))
Zgodnie z nieuwzględniającym wpływu COVID-19 Raportem Newzoo 2019 najniższy wzrost wartości w całej
branży gier video w okresie od 2018 r. do 2022 r. będzie obserwowany w segmencie gier na PC, co do którego
przewiduje się, że odnotuje średnioroczny wzrost w wysokości 3,5%, tj. do 39,5 mld USD w 2022 r.
Wzrost segmentu gier na PC jest istotnie spowalniany przez szybko zmniejszający się segment gier PC na
przeglądarkę. Spadek przychodów w tej części rynku gier spowodowany jest przemieszczaniem się użytkowników
gier przeglądarkowych do segmentu gier mobilnych. Prognozowane jest, że segment przeglądarkowych gier PC
zmniejszy się w latach 2018-2022 o 14,7% i w 2022 r. będzie odpowiadał za 2,2 mld USD przychodu w skali
globalnej.
Jednocześnie pomimo wolniejszego trendu wzrostowego niż w przypadku segmentu gier mobilnych czy
konsolowych nadal PC jest platformą, na którą gry produkuje największy odsetek deweloperów. Zgodnie z danymi
Statista w 2019 r. prawie 70% deweloperów gier wideo produkowała gry na PC. Druga platforma w tym
zestawieniu, czyli gry na smartfony i tablety, była dedykowaną platformą dla mniej niż 40% producentów. Trzecie
i czwarte miejsce zajmują natomiast odpowiednio konsole PlayStation 4 oraz Xbox.
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Udział twórców gier pracujących nad grami dla wybranych platform w 2019 r. (globalnie)
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Źródło: Serwis gamingscan.com.

Ponadto, zgodnie z danymi zagregowanymi przez Statista, według stanu na rok 2019 w gospodarstwach
domowych w USA, PC cieszyły się większą popularnością wśród platform gamingowych niż konsole. Pierwsze
miejsce w tym zestawieniu zajęły smartfony.
Preferowane platformy wykorzystywane do grania w gospodarstwach domowych w USA w 2019 r.
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Źródło: Statista.

Rynek gier AAA
Zgodnie z danymi Superdata gry z segmentów premium (gry AAA) na PC i konsole stanowiły około 17,4%
(łącznie 19 mld USD) wartości całego rynku gier wideo w 2019 r. (łącznie 109,4 mld USD).
Rynek gier premium w roku 2019 zmalał rok do roku o około 5% ze względu na niższą, w porównaniu do roku
2018, liczbę premier tytułów segmentu AAA. Dodatkowo nowe premiery gier premium w 2019 r., takie jak Tom
Clancy’s The Division 2 czy Borderlands 3, nie przyniosły takiego przychodu, jak największe premiery roku 2018,
takie jak Red Dead Redemption 2 (460 mln USD w 2018 r.) i Monster Hunter: World (453 mln USD w tym samym
okresie). Autorzy raportu Superdata przewidują jednak, że w roku 2020 trend ten odwróci się ze względu na
zapowiedziane premiery gier takich jak Cyberpunk 2077 czy Spider-Man: Miles Morales, Assassin’s Creed:
Valhalla czy Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine, a segment gier AAA wróci do tendencji wzrostowej
osiągając wartość do 19,8 mld USD, przy czym przewidywania te nie uwzględniają ewentualnego wpływu
pandemii COVID-19. Poniższy wykres przedstawia historyczną i prognozowaną wartość gier segmentu premium
w podziale na gry na PC oraz na konsole z uwzględnieniem wielkości wpływu poszczególnych regionów świata
na tę wartość.
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Rynek gier premium i prognoza według regionu
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Źródło: Raport Superdata; prognozy nie uwzględniają uwarunkowań
związanych z pandemią COVID-19.

Powyższy wykres pokazuje, że konsumenci zainteresowani grami segmentu AAA pochodzą głównie z regionów
Europy i Ameryki Północnej. Konsumenci azjatyccy, którzy stanowią główne źródło przychodu gier mobilnych,
nie kontrybuują w znaczący sposób w wartości rynku premium. Ponadto, europejscy konsumenci chętniej niż
amerykańscy sięgają po gry AAA na PC, podczas gdy w Ameryce Północnej większym zainteresowaniem cieszą
się gry AAA na konsole.
Rynek gier typu shooter
Gry typu shooter to gry, w których główną mechaniką rozgrywki jest eliminowanie postaci sterowanych przez
komputer (player versus environment, PvE) albo innych graczy (player versus player, PvP) z wykorzystaniem
różnego rodzaju broni. Gry shooter dzielą się głównie na strzelanki pierwszo-osobowe (first-person perspective
shooter, shooter FPP), w których akcję obserwuje się z poziomu oczu głównego bohatera oraz strzelanki trzecioosobowe (third-person perspective shooter, shooter TPP), w których akcja obserwowana jest zza pleców bohatera.
Gatunek shooter został spopularyzowany na PC w latach 90. XX wieku przez serie gier takie jak Doom, Quake,
Half-Life czy Counter-Strike. Na konsolach pierwsze shootery pojawiły się pod koniec lat 90. XX wieku, w postaci
gier GoldenEye 007 oraz Halo: Combat Evolved.
Na Datę Prospektu shootery są bardzo popularnym gatunkiem gier wideo, zarówno z punktu widzenia graczy, jak
i osób obserwujących rozgrywkę w Internecie. Według stanu na czerwiec 2020 r. portal Newzoo ulokował gry
typu shooter na pierwszym miejscu wśród wszystkich gatunków gier wideo pod względem liczby graczy na PC
oraz pod względem liczby osób oglądających gry w serwisie Twitch. Poniższa tabela przedstawia dziesięć
najpopularniejszych gatunków gier wideo w czerwcu 2020 r. wśród graczy PC oraz widzów w serwisie Twitch.
Np.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liczba graczy PC
Gatunek
Shooter(1)
Battle Arena(1) (2)
Przygodowa(2)
Battle Royale(1) (2)
RPG(1)
Deck Building(1)
Strategia
Symulator
Brawler(1)
Vehicular combat(1) (2)

Np.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liczba oglądających na Twitch
Gatunek
Shooter(1) (2)
Przygodowa(2)
Battle Arena(1) (2)
Battle Royale(1) (2)
RPG
Sportowa
Deck Building(1)
Strategia
Brawler(1)
Symulator

Wyjaśnienie terminów znajduje się w rozdziale „Skróty i definicje branżowe”.
Część gier zaliczanych do wskazanych gatunków pod względem mechaniki rozgrywki jest w istocie shooterami urozmaiconymi o dodatkowe
elementy.
Źródło: Newzoo Analytics Platform.
(1)
(2)
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W Dacie Prospektu shootery zaliczają się również do gier generujących najwyższe przychody. Według Raportu
Superdata, w roku 2019 spośród dziesięciu gier wideo o najwyższych przychodach aż pięć stanowiły gry typu
shooter. Poniższa tabela przedstawia podsumowanie gier o najwyższych przychodach w roku 2019.
Np.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tytuł
FIFA 19
Call of Duty: Modern Warfare
Grand Theft Auto V
FIFA 20
Call of Duty: Black Ops III
NBA 2K19
Tom Clancy’s The Division 2
Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
Borderlands 3
Sims 4

Wydawca
Electronic Arts, Inc.
Activision Blizzard, Inc.
Take Two Interactive Sofware, Inc.
Electronic Arts, Inc.
Activision Blizzard, Inc.
Take Two Interactive Sofware, Inc.
Ubisoft
Ubisoft
Take Two Interactive Sofware, Inc.
Electronic Arts, Inc.

Gatunek
Sportowa
Shooter
Gra akcji / przygodowa
Sportowa
Shooter
Sportowa
Shooter
Shooter
Shooter
Symulator

Wpływy w 2019 r.
786 mln USD
645 mln USD
595 mln USD
504 mln USD
487 mln USD
370 mln USD
370 mln USD
358 mln USD
329 mln USD
311 mln USD

Źródło: Raport Superdata.

Do najsilniejszych marek w kategorii gier shooter należą na Datę Prospektu marki Call of Duty oraz Battlefield.
W latach 2007-2017 gry z serii Call of Duty sprzedawały się w średniej liczbie 22,6 mln egzemplarzy, a gry z serii
Battlefield w średniej liczbie 9,5 mln egzemplarzy (w latach 2011-2016). Poniższe tabele przedstawiają informacje
na temat dat wydania oraz wyników sprzedaży wybranych gier tych serii według liczby sprzedanych kopii.
Np.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tytuł
Call of Duty 4: Modern Warfare
Call of Duty: World at War
Call of Duty: Modern Warfare 2
Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Modern Warfare 3
Call of Duty: Black Ops II
Call of Duty: Ghosts
Call of Duty: Advanced Warfare
Call of Duty: Black Ops III
Call of Duty: Infinity Warfare
Call of Duty: WWII

Gry z serii Call of Duty
Rok wydania
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Liczba sprzedanych kopii (w mln)
17,3
15
25
30,4
30,7
29,6
28,1
21,8
26,5
12,7
12,2

Gry z serii Battlefield
Rok wydania
2011
2013
2016

Liczba sprzedanych kopii (w mln)
11,2
7,2
10,2

Źródło: Statista, www.vgchartz.com.

Np.
1.
2.
3.

Tytuł
Battlefield 3
Battlefield 4
Battlefield 1

Źródło: Statista, www.vgchartz.com.

Biorąc pod uwagę także inne wybrane serie gier typu shooter z segmentu AAA, tj. Borderlands, Crysis, Far Cry,
Titanfall, Tom Clancy’s Rainbow Six oraz Tom Clancy’s The Division wydane w latach 2008-2018, średnia
sprzedaż pojedynczego tytułu wymienionych serii gier wynosiła 14,0 mln kopii.
Gry akcji i RPG
Na Datę Prospektu gry akcji (action games) są bardzo popularne. Spośród dziesięciu najpopularniejszych
gatunków gier wideo wśród graczy PC oraz widzów w serwisie Twitch w czerwcu 2020 r. pierwszych pięć
gatunków można zaliczyć do szeroko pojętych gier akcji (shooter, Battle Arena, gry przygodowe, Battle Royale i
RPG) (zob. wyżej punkt „—Rynek gier typu shooter”). Spośród pięciu najlepiej sprzedających się serii gier w
historii gier wideo (tj. Mario, Pokemon, Super Mario, Call of Duty i Grand Theft Auto (GTA)) wszystkie można
zaliczyć do szeroko rozumianych gier akcji, a dwie, tj. Call of Duty i Grand Theft Auto (GTA), do gier akcji w
wąskim znaczeniu tego terminu. Jednocześnie serie gier Pokemon i Grand Theft Auto (GTA) to gry z gatunku RPG
oraz fabularnych gier akcji (action role-playing game; action RPG).
Fabularne gry akcji (RPG), będące jednym z podgatunków gier akcji, są na Datę Prospektu jednymi z
najpopularniejszych gatunków gier wideo na świecie. Według danych Newzoo ze stycznia 2020 r. gatunek RPG
znajdował się na piątym miejscu zarówno wśród graczy na PC, jak i wśród osób oglądających rozgrywkę w
serwisie Twitch. Wydana w 2013 r. gra GTA V będąca grą akcji z elementami RPG, została sprzedana w liczbie
około 120 mln egzemplarzy, co oznacza, że po Minecraft jest drugą najlepiej sprzedającą się grą w historii. Innymi
grami z gatunku RPG o wysokiej popularności były gry Diablo III i The Elder Scrolls V: Skyrim, z których każda
sprzedała po około 30 mln kopii, Red Dead Redemption 2 z 29 mln sprzedanych egzemplarzy oraz Wiedźmin 3:
Dziki Gon, który sprzedał się w około 28 mln kopii. Z kolei cała seria gier z serii GTA sprzedała ponad 230 mln
egzemplarzy. Na dalszej pozycji uplasowały się serie takich gier RPG jak Final Fantasy (łącznie 144 mln
97

OTOCZENIE RYNKOWE

sprzedanych kopie), Dragon Quest (76 mln), Monster Hunter (54 mln), The Elder Scrolls (52 mln), Borderlands
(48 mln), Wiedźmin (40 mln) czy Diablo (36,5 mln). Poniższa tabela zawiera informacje temat dat wydania oraz
wyników sprzedaży gier z serii Grand Theft Auto (według liczby sprzedanych kopii).
Np.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gry z serii Grand Theft Auto
Rok wydania
1997
1999
2001
2002
2004
2008
2013

Tytuł
Grand Theft Auto
Grand Theft Auto 2
Grand Theft Auto III
Grand Theft Auto: Vice City
Grand Theft Auto: San Andreas
Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto V

Źródło: (1) www.ign.com; (2) www.vgsales.fandom.com;
(5)
www.gamespot.com; (6) www.gamesindustry.biz.

(3)

Liczba sprzedanych kopii (w mln)
1,0(1)
2,0(2)
14,5(3)
17,5(3)
27,5(4)
25,0(5)
130,0(6)

www.taketwovalue.com (za pośrednictwem web.archive.org);

(4)

www.kotaku.com;

Konkurenci Grupy
Grupa jest producentem gier z segmentu AAA z gatunku shooter oraz shooter RPG dostępnych w sprzedaży
cyfrowej oraz pudełkowej na całym świecie, nieprowadzącym działalności wydawniczej. Na Datę Prospektu
Grupa kończy pracę nad shooterem RPG (grą Outriders), a zespoły produkcyjne Grupy z siedzibą odpowiednio w
Polsce i Stanach Zjednoczonych prowadzą prace deweloperskie nad dwiema kolejnymi produkcjami Grupy, z
segmentu gier Triple-A – Project Gemini oraz Project Dagger. W konsekwencji bezpośrednimi konkurentami
Grupy są studia deweloperskie o podobnym do Grupy profilu działalności, tj. produkujące gry Triple-A typu
shooter oraz shooter RPG, jak również gry akcji bez względu na miejsce ich siedziby.
Na rynku międzynarodowym, w tym na rynku amerykańskim, studia produkcyjne Grupy konkurują z
renomowanymi studiami zagranicznymi o zasięgu globalnym pod względem podobnego profilu gier
produkowanych przez Grupę i studia zagraniczne, jak również podobnej grupy docelowej, do której adresowane
są produkty Grupy i konkurencyjnych studiów.
Z kolei na rynku polskim na którym zlokalizowana jest znakomita większość członków zespołu deweloperskiego
Grupy, Grupa konkuruje z producentami posiadającymi duże zespoły produkcyjne przede wszystkim w zakresie
pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników posiadających wysokie doświadczenie w produkcji
wysokobudżetowych gier z segmentu Triple-A, których dostępność na polskim rynku jest ograniczona. W
odniesieniu do rynku polskiego konkurencja ta wynika przede wszystkim z braku wyższych uczelni kształcących
przyszłych twórców gier oraz trudności w pozyskaniu zagranicznych deweloperów dla których Polska nie jest
krajem pierwszego wyboru.
Mając na uwadze powyższe, do swoich bezpośrednich konkurentów Grupa zalicza następujące studia zagraniczne:
Gearbox Software, Ubisoft Entertainment, Bungie, Digital Extremes, Gunfire Games, The Coalition, Avalanche
Studios, Respawn Entertainment oraz Capcom Co. Poniżej przedstawione zostało podsumowanie konkurentów
Grupy na rynku zagranicznym.
Nazwa

Przychody

Avalanche Studios Brak danych
Group

Bungie

Ważne tytuły

Sprzedaż

Ocena
wg
serwisu
Metacritic

Just Ponad
mln(1)

15 65 – 84

Mad Max

Ponad
mln(2)

1,8 69 – 73

Rage 2

Brak danych

67 – 73

Brak danych

75 – 87

Seria gier
Cause

Ponad 300 mln Seria gier Destiny
USD (2019 r.)(5)

Halo:
Combat Ponad
Evolved
mln(6)
(koprodukcja)
Halo 2

5,5 97

Ponad 8 mln(7) 95

98

Nadchodzące
produkcje

Opis

Nowy projekt AAA
(realizowany
przez
studio
Avalanche
Studios)(3)

Szwedzki producent gier
wideo działający od 2003 r.,
koncentrujący
się
na
produkcji gier akcji z
segmentu AAA osadzonych
Nowy projekt (studio w
dużych,
otwartych
(4)
Systemic Reaction)
światach, po których gracz
może się poruszać z użyciem
różnorodnych
pojazdów
lądowych, powietrznych i
wodnych.
Brak zapowiedzianych Amerykański producent gier
tytułów
komputerowych działający
od 1991 r. W latach 20002007
stanowił
część
Microsoft, gdzie stworzył
serię
gier
Halo.
Po
zakończeniu współpracy z
Microsoft studio nawiązało

OTOCZENIE RYNKOWE

Nazwa

Capcom Co.

Digital Extremes

Gearbox Software

Gunfire Games

Respawn
Entertainment

Przychody

Ważne tytuły

Sprzedaż

Halo 3

Ponad
mln(8)

Halo 3: ODST

Brak danych

83

Halo: Reach

Brak danych

91

Ocena
wg
serwisu
Metacritic

95 39 – 96

Seria gier Street Ponad
Fighter
mln(9)

44 64 – 93

Seria gier
May Cry

21 50 – 94

Devil Ponad
mln(9)

Brak danych

Brak danych

Brak danych

62 68 – 90

Free to play

62 – 69

Seria gier Unreal Brak danych
Tournament
(koprodukcja)

83 – 93

Dark Sector

88

Brak danych

gier Ponad
mln(13)

50 78 – 81

Seria gier Brothers Ponad
in Arms
mln(14)

6 71 – 87

Remnant: From the Ponad
Ashes
mln(17)

1 77 – 81

Seria
Borderlands

Darksiders III

Brak danych

64 – 70

Titanfall

Brak danych

83 – 86

Titanfall 2

Brak danych

86 – 89

99

Opis

współpracę
z
firmą
Activision, która trwała do
2019 r., i dla której studio
wyprodukowało gry Destiny
oraz Destiny 2.

11,5 94

Około 100 mld Seria gier Resident Ponad
jenów
Evil
mln(9)
japońskich
(2019 r.)(9)
Seria gier Monster Ponad
Hunter
mln(9)

Ponad 182 mln Warframe
USD (2018 r.)(5)

Nadchodzące
produkcje

Resident Evil 8(10)
Resident
Evil
(remake)(11)

Japoński producent oraz
wydawca
gier
wideo
4 działający od 1979 r.
Najsłynniejsze
z
gier
Capcom Co. to seria
horrorów
survivalowych
Resident Evil oraz Monster
Hunter, zręcznościowe gry
akcji z rozbudowanymi
systemami
tropienia
i
ekwipunku.

Portowanie Warframe Kanadyjski producent gier
na
konsole
nowej wideo znany z produkcji gry
generacji(12)
Warframe, która w formie
Game
as
a
Service
funkcjonuje od 2014 r. na PC
i jest nieustannie rozwijana i
portowana
na
inne
platformy. Gra dostępna jest
za darmo, ale utrzymywana
jest
dzięki
mikropłatnościom. Szacuje
się, że w 2019 r. w Warframe
zagrało 50 mln graczy.
Godfall
wydawca)(15)
Homeworld 3
wydawca)(16)

(jako Amerykański producent gier
wideo działający od 1999 r.,
znany głównie z serii gier
(jako Borderlands
będących
kooperacyjnymi shooterami
kładącymi duży nacisk na
zbieranie ekwipunku. Od
2016 r. Gearbox Software
poprzez
swoją
spółkę
zależną Gearbox Publishing
prowadzi
również
działalność
wydawniczą
(wydało
m.in.
wersję
remaster gry Bulletstorm Bulletstorm:
Full
Clip
Edition).

Swamps of Corsus Amerykański producent gier
(DLC do gry Remnant: wideo działający od 2014 r.
(wcześniej pod nazwą Vigil
From the Ashes)(18)
Games,
pod
którą
wyprodukował serię gier
wideo
Darksiders).
Najnowsza produkcja studia,
Remnant: From the Ashes,
łączy gatunek shooter FPP z
rozgrywką zręcznościową.
Brak zapowiedzianych Amerykański producent gier
wideo działający od 2010 r.,
tytułów
będący częścią Electronic
Arts,
założony
przez

OTOCZENIE RYNKOWE

Nazwa

Przychody

Ważne tytuły

Sprzedaż

Ocena
wg
serwisu
Metacritic

Free to play

88 – 89

The Coalition

Ubisoft

Brak danych

Gears of War: Brak danych
Ultimate Edition
(remaster)

73 – 82

Gears of War 4

84 – 86

Gears of War 5

83 – 86

1,8 mld EUR Seria
gier Ponad
(2019 r.)(20)
Assassin’s Creed
mln(21)
Seria gier Far Cry

Seria gier
Clancy’s
Division

Ponad
mln(21)

140 70 – 91

50 70 – 91

Tom Brak danych
the

79 – 84

Opis

twórców tytułu Call of Duty.
Studio tworzy shootery oraz
trzecioosobowe gry akcji z
naciskiem
na
walkę
zręcznościową oraz fabułę.

8 79 – 81

Star Wars Jedi: Ponad
Fallen Order
mln(13)
Apex Legends

Nadchodzące
produkcje

Gears Tactics(19)

Kanadyjskie studio należące
do Microsoftu, znane przede
wszystkim z kontynuacji
serii Gears of War po
przejęciu od Epic Games.

The Settlers(23)

Francuski
producent
i
wydawca gier wideo, znany
Tom Clancy’s Rainbow przede
wszystkim
z
Six Quarantine(18)
wysokobudżetowych
z
otwartym
Beyond Good and Evil produkcji
światem, kładących duży
2(24)
nacisk
na
długotrwałe
Gods & Monsters(24)
zaangażowanie gracza.
Watch Dogs: Legion(24)

Seria gier Tom Ponad
Clancy’s Splinter mln(21)
Cell

30 83 – 94

Seria gier Tom Ponad
Clancy’s Rainbow mln(22)
Six

26 74 – 79

Seria gier Tom Ponad
Clancy’s
Ghost mln(22)
Recon

25 58 – 79

Skull & Bones(11)
Nowa gra z serii
Assassin’s Creed(25)

Źródło: (1) www.hd.square-enix.com; (2) https://twinfinite.net; (3) www.tweaktown.com; (4) https://venturebeat.com; (5) Superdata; (6)
http://halo.bungie.net; (7) https://money.cnn.com; (8) www.halowaypoint.com; (9) www.capcom.co.jp; (10) www.windowscentral.com; (11)
www.pcgamer.com; (12) https://gamerant.com; (13) www.gamesindustry.biz; (14) https://venturebeat.com; (15) www.gamesradar.com; (16)
www.rockpapershotgun.com; (17) www.gamasutra.com; (18) www.polygon.com; (19) www.digitaltrends.com; (20) Raport roczny Ubisoft
2018/2019; (21) https://ubistatic-a.akamaihd.net; (22) https://web.archive.org (dane na 2014 r.); (23) www.techspot.com; (24) www.ign.com; (25)
https://gamerant.com.

W Polsce Grupa konkuruje z CD Projekt S.A., Techland sp. z o.o., CI Games S.A. oraz Flying Wild Hog sp. z o.o.
Poniżej przedstawione zostało podsumowanie konkurentów Grupy na rynku polskim.
Nazwa

Zatrudnienie

CD Projekt

Ponad
osób(1)

Biura

Ważne
tytuły

Ocena wg
serwisu
Metacritic

1.000 Warszawa
Seria
gier 80 – 94
(ponad
880 Wiedźmin
osób), Kraków
(ponad
100
osób), Wrocław
(ponad 35 osób)
oraz
biura
marketingowe i
sprzedażowe w
USA, Chinach,
Niemczech,
Korei i Japonii

100

Nadchodzące
produkcje

Opis

Cyberpunk 2077
(premiera
zaplanowana na
10 grudnia 2020
r.)

Największy polski producent i wydawca
gier wideo, założony w 1994 r. (studio
produkcyjne CD Projekt RED założone
w 2002 r.), znany przede wszystkim z
gier RPG z serii Wiedźmin (premiera w
2007 r.), którego główne produkcje
powstały w większości w oparciu o
autorski silnik RED Engine. Właściciel
cyfrowej platformy dystrybucyjnej
gog.com. Gra Wiedźmin 3: Dziki Gon,
która ukazała się w 2015 r., znajduje się
wśród najlepiej ocenianych gier
wszechczasów w serwisie Metacritic.

OTOCZENIE RYNKOWE

Nazwa

Zatrudnienie

Techland

Ponad
osób(2)

Biura

Ważne
tytuły

Ocena wg
serwisu
Metacritic

400 Wrocław (300 Seria
gier 74 – 87
osób),
Dying Light
Warszawa,
Ostrów
Wielkopolski

Seria
gier 45-79
Dead Island

Seria
Call
Juarez
CI Games

Około
osób(2)

50 Warszawa

Nadchodzące
produkcje

Opis

Dying Light 2(3) Polski producent i wydawca gier wideo
oraz nowy tytuł działający od 1991 r., produkujący gry z
AAA(4)
gatunku shooter FPP oraz survival
horror oparte o motyw epidemii zombie.
Pierwszą istotną grę wyprodukował w
2000 r. Produkcje realizowane w oparciu
o własny silnik, pierwotnie Chrome
Engine, którego kolejne wersje
posłużyły do produkcji najważniejszych
gier studia, a na Datę Prospektu, CEngine.

gier 61 – 80
of

Seria
gier 45 – 59
Sniper:
Ghost
Warrior

Sniper: Ghost Polski producent i wydawca gier, który
Warrior
powstał w 2002 r. z połączenia kilku
Contracts 2(5)
mniejszych studiów, początkowo pod
nazwą Citi Interactive, specjalizujący się
Lords of the w grach taktycznych shooter FPP,
Fallen 2(5)
shooterach oraz grach akcji z
elementami
RPG,
realizowanych
głównie w oparciu o silnik CryEngine.
Notowany na GPW od 2007 r. W
związku
z
restrukturyzacją
przeprowadzoną
w
2018
r.
zlikwidowane
zostało
studio
w
Rzeszowie, które stało się częścią studia
produkcyjnego People Can Fly.

Lords of the 68-71
Fallen
Flying Wild Około
Hog
osób(6)

230 Warszawa (150 Seria
gier 70 – 78
osób), Kraków Shadow
(30
osób), Warrior
Rzeszów
(30
osób)

Trzy nowe gry Polski producent gier wideo założony w
(w tym dwie 2009 r., którego właścicielem od marca
2019 r. jest fundusz Supernova Capital,
AAA)(7)
specjalizujący się w grach z gatunku
Shadow Warrior shooter FPP, realizowanych pierwotnie
(7)
3
na autorskim silniku, zmienionym
następnie na Unreal Engine. Wydawcą
jego najważniejszych tytułów był
Devolver Digital.

Seria
gier 67 – 73
Hard Reset
Źródło: (1) Raport roczny CD Projekt S.A. za 2019 r.; (2) www.strefainwestorow.pl;
www.money.pl; (6) www.wccftech.com; (7) www.gry-online.pl.
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(3)

www.polygon.com;

(4)

www.polygamia.pl;

(5)

OPIS DZIAŁALNOŚCI

OPIS DZIAŁALNOŚCI
Wprowadzenie
Grupa Emitenta jest jednym z trzech, obok CD Projekt S.A. oraz Techland sp. z o.o., najbardziej doświadczonych
polskich producentów gier wideo z segmentu AAA, tj. gier wysokobudżetowych charakteryzujących się wysoką
jakością produkcji, dedykowanych na komputery osobiste (PC) oraz konsole PlayStation i Xbox, dostępnych do
nabycia w globalnej dystrybucji cyfrowej – m.in. na platformach dystrybucyjnych Steam, PlayStation Store oraz
Microsoft Store, jak również w wersji pudełkowej.
Na Datę Prospektu model prowadzonej przez Grupę działalności opiera się na wieloletnim procesie produkcji
niewielkiej liczby, starannie dopracowanych gier dających graczom możliwość długiego czasu rozgrywki,
tworzonych na rzecz zewnętrznego wydawcy przez prawie 200 osobowy zespół produkcyjny zlokalizowany w
Polsce (w Warszawie i Rzeszowie), Stanach Zjednoczonych (w Nowym Jorku) oraz w Wielkiej Brytanii (w
Newcastle) wspierany przez dwa start-up studia zlokalizowane w Polsce (w Łodzi) i Kanadzie (w Montrealu). Na
Datę Prospektu Grupa pracuje na silniku Unreal Engine 4 będąc jednym z europejskich liderów pod względem
doświadczenia w zakresie produkcji gier wideo na tym silniku. Na Datę Prospektu Grupa nie prowadzi własnej
działalności wydawniczej.
People Can Fly, studio projektowe Grupy założone w 2002 r., jest jednym z pionierów polskiego i europejskiego
rynku gier wideo typu shooter w formule strzelanek pierwszoosobowych (first-person perspective shooter (shooter
FPP)) oraz trzecioosobowych (third-person perspective shooter (shooter TPP)). Grupa zdobywała doświadczenie
w produkcji gier współpracując z międzynarodowymi wydawcami gier z segmentu AAA. Do gier
wyprodukowanych przez People Can Fly należą Painkiller (wydawca DreamCatcher Interactive Inc., 2004 r.) oraz
Bulletstorm (wydawca Electronic Arts, Inc., 2011 r.), jak również wersja remaster gry Bulletstorm – Bulletstorm:
Full Clip Edition (wydawca Gearbox Publishing, LLC, 2017 r.) oraz wersja tej gry na konsolę Nintendo Switch –
Bulletstorm: Duke of Switch Edition (wydawca Gearbox Publishing, LLC, 2019 r.). Do oryginalnych produkcji
studia People Can Fly należą również DLC do wydanych gier, takie jak Painkiller: Battle out of Hell (2004 r.)
oraz Painkiller: Hell Wars (2006 r.) (oba DLC wydane przez DreamCatcher Interactive Inc.), jak również
Bulletstorm: Gun Sonata i Bulletstorm: Blood Symphony (oba DLC wydane przez Electronic Arts, Inc., 2011 r.).
Ponadto, w latach 2007-2015 Grupa współpracowała przy produkcji autorskich projektów deweloperskich grupy
Epic Games z segmentu Triple-A, takich jak Gears of War (2007 r.), Gears of War 2 (2008 r.) oraz Gears of War
3 (2011 r.) (wydawca Microsoft Game Studios), jak również w koprodukcji z Epic Games wyprodukowała grę
Gears of War: Judgment (wydawca Microsoft Game Studios, 2013 r.) oraz DLC do tej gry, tj. Gears of War:
Judgment: Haven, Gears of War: Judgment: Call to Arms, Gears of War: Judgment: Dreadnought oraz Gears of
War: Judgment: Lost Relics (wszystkie DLC wydane w 2013 r. przez Microsoft Game Studios). W ramach
trwającego osiem lat partnerstwa z Epic Games studio People Can Fly współpracowało także przy Fortnite, Infinity
Blade, SpyJinx, Unreal Tournament oraz Paragon.
Na Datę Prospektu Grupa związana jest z wydawcą Square Enix pracując nad największą pod względem budżetu
i złożoności w dotychczasowej historii Grupy grą z gatunku shooter RPG zatytułowaną Outriders, której premiera
jest planowana na 2 lutego 2021 r. Równolegle na Datę Prospektu Grupa prowadzi prace dla Square Enix nad
dalszym wsparciem deweloperskim i rozszerzeniem zawartości gry Outriders oraz nad nową grą z segmentu
Triple-A – Project Gemini. Ponadto, w lipcu 2020 r. PCF U.S. zawarł z Take-Two Interactive, jednym z
globalnych wydawców gier z segmentu AAA, umowę produkcyjno-wydawniczą dotyczącą wyprodukowania
przez Grupę gry z gatunku gier akcji RPG pod roboczym tytułem Project Dagger.
Gry wyprodukowane lub współprodukowane przez studio People Can Fly są wysoko oceniane przez
specjalistyczne serwisy internetowe zajmujące się tematyką gier wideo. Poniższa tabela prezentuje oceny
uzyskane od wybranych międzynarodowych serwisów internetowych zajmujących się tematyką gier wideo dla
tytułów Grupy lub współtworzonych przez Grupę.
Painkiller
GameSpot
Game Informer
IGN
Metacritic
PC Gamer

Gears of War:
Judgment

Bulletstorm
8,5/10
8,5/10
7/10
81/100
84/100

8/10
9,25/10
8/10
82/1001
80/100

1

Bulletstorm:
Full Clip Edition
7,5/10
8,5/10
9,2/10
79/100
–

8/10
–
7,8/10
75/100
–

Ocena wersji gry Bulletstorm na PC.
Źródło: Strony internetowe www.gamespot.com, www.gameinformer.com, www.ign.com, www.metacritic.com, www.pcgamer.com,
opracowanie własne Emitenta.
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Grupa prowadzi działalność w oparciu o dwa segmenty działalności będące jednocześnie segmentami
sprawozdawczymi Grupy: (i) produkcja gier na zlecenie; oraz (ii) prawa autorskie do wyprodukowanych gier
(tantiemy). Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd Emitenta kieruje się rodzajem uzyskiwanych
przychodów.
W okresach 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 i 2019 r. oraz latach zakończonych 31 grudnia 2019, 2018
i 2017 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy wyniosły, odpowiednio, 52,6 mln PLN, 26,8 mln PLN, 83,9 mln
PLN, 70,3 mln PLN i 44,1 mln PLN (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu w latach 2019-2017 wyniósł 38,0%).
Wzrostowi przychodów ze sprzedaży Grupy towarzyszy zachowanie wysokiej rentowności jej działalności. W
okresach 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 i 2019 r. oraz latach zakończonych 31 grudnia 2019, 2018 i
2017 r. marża EBITDA Grupy wyniosła, odpowiednio, 40,3%, 9,8%, 11,7%, 31,8% i 50,7%, marża Skorygowanej
EBITDA Grupy wyniosła, odpowiednio, 33,6%, 16,4%, 22,0%, 35,6% i 53,9%, natomiast marża Skorygowanej
EBITDA Produkcyjnej Grupy wyniosła, odpowiednio, 30,5%, 15,1%, 20,9%, 31,9% i 42,1%. Zysk netto Grupy
w okresach 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 i 2019 r. oraz latach zakończonych 31 grudnia 2019, 2018
i 2017 r. wyniósł, odpowiednio, 17,3 mln PLN, 0,8 mln PLN, 4,8 mln PLN, 15,9 mln PLN i 14,0 mln PLN.
Przewagi konkurencyjne
Zarząd jest przekonany, że wymienione niżej przewagi konkurencyjne Grupy będą kluczowymi czynnikami
umożliwiającymi Grupie wykorzystanie przyszłych możliwości rozwoju, przyciągnięcie nowych i utrzymanie
dotychczasowych klientów oraz wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy.
Wieloletnie doświadczenie w produkcji gier wideo z segmentu AAA dla największych wydawców w branży gier
wideo
Studio projektowe People Can Fly założone w 2002 r., posiada niemal dwudziestoletnie doświadczenie w
produkcji wysokobudżetowych gier wideo z segmentu AAA, będąc tym samym jednym z najdłużej działających
w Polsce i jednym z najbardziej doświadczonych polskich studiów produkujących gry w tym segmencie. Pierwsza
wyprodukowana przez studio People Can Fly dla DreamCatcher Interactive Inc. gra Painkiller (2004 r.) jest
pierwszą polską rozpoznawalną produkcją, która osiągnęła dużą popularność. Kolejne wyprodukowane przez
Emitenta gry, Bulletstorm (dla Electronic Arts, Inc., 2011 r.), wersja remaster gry Bulletstorm – Bulletstorm: Full
Clip Edition (dla Gearbox Publishing, LLC, 2017 r.) oraz Gears of War: Judgment (w koprodukcji z Epic Games
dla Microsoft Game Studios, 2013 r.), także zbierały wysokie oceny serwisów zajmujących się tematyką gier
wideo. Do produkcji oryginalnych studia należą również DLC do wydanych gier, takie jak Painkiller: Battle out
of Hell (2004 r.) oraz Painkiller: Hell Wars (2006 r.) (oba wydane przez DreamCatcher Interactive Inc.), jak
również Bulletstorm: Gun Sonata i Bulletstorm: Blood Symphony (oba wydane przez Electronic Arts, Inc.,
2011 r.).
Począwszy od 2007 r. Emitent nawiązał współpracę z amerykańskim wydawcą Epic Games w ramach której
współpracował przy produkcji autorskich projektów deweloperskich grupy Epic z segmentu Triple-A, takich jak
Gears of War (2007 r.), Gears of War 2 (2008 r.) oraz Gears of War 3 (2011 r.) (wydawca Microsoft Game
Studios), jak również w koprodukcji z Epic wyprodukował grę Gears of War: Judgment oraz DLC do tej gry, tj.
Gears of War: Judgment: Haven, Gears of War: Judgment: Call to Arms, Gears of War: Judgment: Dreadnought
oraz Gears of War: Judgment: Lost Relics (wszystkie wydane w 2013 r. przez Microsoft Game Studios). W ramach
trwającego osiem lat partnerstwa z Epic Games studio People Can Fly współpracowało także przy grze Fortnite,
Infinity Blade, SpyJinx, Unreal Tournament oraz Paragon.
W 2016 r. Grupa rozpoczęła współpracę z japońskim wydawcą Square Enix nad największym, autorskim
projektem Grupy, grą z gatunku shooter RPG, tj. grą Outriders, a od początku 2020 r. zapewnia Square Enix dalsze
wsparcie deweloperskie i pracuje nad rozszerzeniem zawartości gry Outriders oraz nad nową produkcją z
segmentu Triple-A– Project Gemini. Dodatkowo na Datę Prospektu, w ramach zawartej w lipcu 2020 r. umowy
produkcyjno-wydawniczej z Take-Two Interactive, Grupa prowadzi prace nad nową grą z gatunku gier akcji RPG
pod roboczym tytułem Project Dagger. Tym samym na Datę Prospektu Grupa równolegle realizuje trzy produkcje
z segmentu Triple-A oraz świadczy dalsze wsparcie deweloperskie i pracuje nad rozszerzeniem zawartości gry
Outriders.
Dzięki wieloletniej współpracy z Epic Games Inc. – światowym liderem w zakresie tworzenia gier AAA i
producentem silnika Unreal Engine oraz wydawcami będącymi liderami branży interactive entertainment z
segmentu gier AAA, Emitent uzyskał biznesowe, organizacyjne i produkcyjne know-how, jak również
doświadczenie w tworzeniu gier AAA, zarówno od strony zarządzania procesem produkcji gier wideo z tego
segmentu, jak i współpracy operacyjnej z takimi wydawcami.
Doświadczenia Grupy, w tym oryginalne IP odpowiadające branżowym trendom i oczekiwaniom graczy oraz
nawiązanie współpracy z kolejnym wydawcą powodują, że na Datę Prospektu Grupa jest jedną z najdynamiczniej
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rozwijających się firm w regionie. Kompetencje Grupy zostały docenione w szeregu rankingów. Emitent został
wymieniony wśród Diamentów Forbes’a 2020 oraz na liście „1000 najszybciej rozwijających się firm w Europie”
– prestiżowym rankingu corocznie publikowanym przez dziennik Financial Times. Jednocześnie gra Outriders
ukazała się w 2020 r. na okładce prestiżowego magazynu gamingowego Game Informer, podobnie jak dwa
wcześniejsze tytuły Grupy (Gears of War: Judgment oraz Bulletstorm). Tym samym trzy kolejne tytuły Grupy
jako jedynego dewelopera w Polsce, ukazały się na okładce tego prestiżowego magazynu.
Doświadczony zespół specjalistów pozwalający na równoległą produkcję przez Grupę Emitenta co najmniej
dwóch gier z segmentu AAA
W ciągu niemal dwóch dekad działalności Grupa zdołała pozyskać wysokiej klasy specjalistów dysponujących
wiedzą i międzynarodowym doświadczeniem w zakresie produkcji gier o bardzo wysokim stopniu złożoności oraz
technologicznego zaawansowania, jakimi, w ocenie Zarządu, może pochwalić się zaledwie kilka podmiotów w
Polsce. Na Datę Prospektu międzynarodowy zespół produkcyjny Grupy stanowili m.in. deweloperzy, wcześniej
współpracujący z takimi studiami jak: Avalanche Studios, Defiant Studios, Rockstar Games, Capcom Co., a w
Polsce – CI Games S.A., Flying Wild Hog sp. z o.o., Techland sp. z o.o. czy CD Projekt S.A. W Dacie Prospektu
zespół ten składa się z prawie 200 osób pracujących w czterech studiach Grupy zlokalizowanych w trzech krajach:
(i) w Polsce, w studiach w Warszawie, które stanowiło główne studio produkcyjne Emitenta, oraz Rzeszowie; (ii)
w Wielkiej Brytanii w studiu w Newcastle; oraz (iii) w Stanach Zjednoczonych w studiu w Nowym Jorku, jak
również w dwóch start-up studiach Grupy w Polsce (w Łodzi) oraz w Kanadzie (w Montrealu). Na Datę Prospektu
wsparcie zespołowi produkcyjnemu zapewnia ponad czterdziestoosobowy zespół kontroli jakości (quality
assurance, QA) oraz ponad dwudziestu pracowników administracyjnych.
Powyższy model działania w oparciu o zdywersyfikowane geograficznie zespoły specjalistów stanowi na Datę
Prospektu podstawy kreatywno-produkcyjnej efektywności Grupy oraz strategii jej rozwoju na najbliższe lata.
Studia i start-up studia Emitenta zlokalizowane w Nowym Jorku, Newcastle oraz Montrealu umożliwiają Grupie
skuteczne pozyskiwanie doświadczonych deweloperów, dla których Polska nie zawsze stanowi atrakcyjny
kierunek rozwoju kariery zawodowej. Ponadto, międzynarodowy charakter zespołu Grupy, w tym wyróżniająca
Grupę na tle polskich studiów produkcyjnych dywersyfikacja lokalizacji, pozwala nie tylko na wymianę
doświadczeń pomiędzy zespołami o zróżnicowanych kompetencjach pracującymi w poszczególnych lokalizacjach
oraz ich większą komplementarność, ale również decyduje o możliwościach produkcyjnych Grupy. Grupa posiada
zdolność realizacji co najmniej dwóch równoległych projektów gier typu AAA rozwijanych z tymi samymi lub
odrębnymi wydawcami przez dwa równoległe zespoły kreatywne Grupy, zlokalizowane w Warszawie i Nowym
Jorku.
Odmienny od innych polskich producentów gier wideo segmentu AAA profil ryzyka biznesowego
Ze względu na doświadczenie i renomę Grupy, Grupa posiada możliwość współpracy z wiodącymi wydawcami
gier z segmentu Triple-A na świecie dysponującymi wysokimi budżetami na produkcję i wydanie gry. Na Datę
Prospektu Grupa współpracuje z wydawcą Square Enix nad grą Outriders, dalszym wsparciem deweloperskim i
rozszerzeniem zawartości gry Outriders oraz nad nową grą z segmentu Triple-A – Project Gemini, jak również
współpracuje z nowym globalnym wydawcą gier AAA, Take-Two Interactive, przy produkcji gry z gatunku gier
akcji RPG pod roboczym tytułem Project Dagger. Przyjęty przez Emitenta model prowadzenia działalności,
polegający na produkcji gier wideo bez powiązania z własną działalnością wydawniczą, znacząco odróżnia
Emitenta od innych wiodących polskich producentów gier wideo z segmentu AAA pozwalając skutecznie
dywersyfikować ryzyka związane z sukcesem komercyjnym gry wideo. Model biznesowy Emitenta opiera się na
długofalowej współpracy Emitenta z wydawcami nad produkcją wysokobudżetowych gier wideo w zamian za
wynagrodzenie otrzymywane od wydawców za wykonanie kolejnych etapów prac nad poszczególnymi grami
(tzw. milestone’ów). Ponadto, po wydaniu gry przez wydawcę Emitent jest uprawniony do udziału w zyskach ze
sprzedaży gry (tzw. royalties (tantiem)). Powyższy model pozwala na zapewnienie Grupie płynności finansowej
poprzez stałe przepływy pieniężne od wydawcy oraz realizację marży na etapie procesu produkcji gry niezależnej
od wolumenu sprzedaży samej gry, tj. bez jednoczesnego ponoszenia ryzyka związanego z sukcesem
wydawniczym gry, a tym samym pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z samodzielnymi, autorskimi
projektami z segmentu AAA realizowanymi przez Grupę. Choć Grupa zakłada kontynuowanie powyższego
modelu biznesowego prowadzonej działalności, to po wzmocnieniu zespołu deweloperskiego, zdobyciu dalszego
doświadczenia, pozyskaniu kompetencji w zakresie działalności wydawniczej, rozwinięciu dodatkowych
funkcjonalności PCF Framework (rozwijanego przez Spółkę własnego, unikalnego oprogramowania i narzędzi
wykorzystywanych w procesie tworzenia gier), a także zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych,
planuje rozpoczęcie produkcji gier wideo w modelu self-publishing, tj. również jako wydawca wyprodukowanych
przez siebie gier wideo w oparciu o istniejące lub nowo stworzone przez Grupę IP.
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Głęboka specjalizacja i silna marka People Can Fly w popularnym segmencie gier AAA typu shooter
People Can Fly jest jednym z pionierów polskiego i europejskiego rynku gier wideo typu shooter, o silnej marce
w obszarze produkcji tych gier (w tym w podgatunkach first-person perspective shooter (shooter FPP) oraz thirdperson perspective shooter (shooter TPP)) (zob. „—Wieloletnie doświadczenie w produkcji gier wideo z segmentu
AAA dla największych wydawców w branży gier wideo”).
Wszystkie gry wyprodukowane lub współprodukowane przez studio People Can Fly od 2002 r. należą do kategorii
shooter, które obok gier sportowych, stanowią gatunek gier wideo generujących najwyższe przychody. Według
Raportu Superdata, w roku 2019 spośród dziesięciu gier wideo o najwyższych przychodach aż pięć stanowiły gry
typu shooter. Ponadto według danych portalu Newzoo na czerwiec 2020 r. gry typu shooter zajmowały pierwsze
miejsce wśród wszystkich gatunków gier wideo pod względem liczby graczy na PC oraz pierwsze miejsce pod
względem liczby osób oglądających gry w serwisie Twitch.
Niezależnie od popularności gier typu shooter, gry produkowane przez Grupę cechuje, w ocenie Zarządu ale także
przedstawicieli mediów branżowych oraz gamingowych influencerów, charakterystyczna dla Grupy stylistyka
oraz oryginalność, efektowne mechaniki i wysoka grywalność. Gry typu shooter produkowane lub
współprodukowane przez zespół Grupy rozwijają schematy przypisane do tego gatunku gier poprzez np.
dodawanie nowych elementów w ramach rozgrywki czy rozbudowaną narrację, co w efekcie zapewnia grom
Grupy szerokie grono fanów. Połączenie powyższych okoliczności sprawia, że Emitent posiada charakterystyczną,
rozpoznawalną markę producenta wysokobudżetowych gier typu Triple-A w popularnym na całym świecie
segmencie shooter.
Doświadczenie w zakresie korzystania z uniwersalnego silnika Unreal Engine pozwalające na maksymalne
dostosowanie możliwości silnika do potrzeb przygotowywanej gry oraz zmieniającej się technologii
Unreal Engine jest wiodącym projektem technologicznym w branży kreatywnej. Jest wykorzystywany w
największych produkcjach filmowych i telewizyjnych (np. Gra o Tron czy Blade Runner), jak również przez
najsłynniejsze pracownie architektoniczne świata (np. Zaha Hadid czy Foster + Partners) do tworzenia wizualizacji
projektów architektonicznych, a także przez największych producentów branży motoryzacyjnej począwszy od
koncepcji projektowej do sprzedaży i marketingu. Unreal jest również jednym z najpopularniejszych silników gier
komputerowych, czyli programem komputerowym, dedykowanym zespołom produkcyjnym, w tym dużym
zespołom produkcyjnym gry wideo w segmencie AAA na różne platformy dystrybucji. Według stanu na grudzień
2018 r. około 25,6% gier dostępnych w serwisie Steam, największej platformie służącej do dystrybucji cyfrowej
gier wideo, zostało wyprodukowanych w oparciu o silnik Unreal (źródło: gamasutra.com). Silnik Unreal posłużył
do produkcji m.in. takich serii gier na konsole lub poszczególnych gier z serii gier jak Borderlands, Gears of War,
Final Fantasy, Street Fighter, Minecraft Dungeons, Injustice, Batman, Life is Strange, Yoshi, Star Wars czy Sea
of Thieves oraz szeregu nowych tytułów (np. Hellblade: Senua’s Sacrifice, The Outer Worlds, Satisfactory).
Na Datę Prospektu Emitent pracuje w technologii Unreal Engine wykorzystując swoje doświadczenie wynikające
z nawiązanej w 2007 r. współpracy z Epic Games będącym twórcą i jedynym licencjodawcą silnika Unreal oraz
z prac Grupy nad tworzeniem podzespołów tego silnika (w szczególności narzędzi do analizowania wydajności
gry (Unreal Profiler), systemu do zbierania statystyk z gry (Unreal Stats System), zestawu narzędzi do obsługi
awarii (Unreal Crashreporter) czy dostarczania wybranych sample games).
W ocenie Emitenta Unreal jest uniwersalnym silnikiem pozwalającym na maksymalne jego dostosowanie do
potrzeb przygotowywanej gry, współpracę z każdym wydawcą gier wideo na świecie oraz istotnie ułatwiającym
rozbudowywanie zespołu produkcyjnego o nowe osoby. W tym ostatnim aspekcie popularność silnika Unreal
pozwala na pozyskiwanie programistów posiadających doświadczenie w pracy na silniku Unreal i niemalże
natychmiastowe wsparcie zespołu produkcyjnego, co nie jest możliwe w przypadku deweloperów rozwijających
gry wideo na autorskich silnikach, które nie są znane szerszej grupie programistów. Dogłębna znajomość silnika
Unreal i jego możliwości w istotny sposób ułatwiają i przyspieszają prace nad grami z segmentu AAA. W
szczególności, Grupa jest w stanie wydać grę Outriders równocześnie w trybie rozgrywki single player oraz
multiplayer (w tym w tzw. trybie cross-play, tj. umożliwiającym graczom online korzystającym z różnych platform
uczestniczenie w jednej rozgrywce), co nie zawsze jest możliwe w odniesieniu do silników samodzielnie
rozwijanych przez producentów gier. Uniwersalność silnika Unreal pozwala również na szybkie dostosowanie
gier do wymogów technologicznych nowych generacji konsol, a koszt dostosowania silnika do wymogów nowy
platform ponosi licencjodawca. Gra Outriders, której premiera jest planowana na 2 lutego 2021 r., nastąpi w
niedługim czasie po premierze nowej generacji konsol: Xbox Series X oraz Xbox Series S na platformę
dystrybucyjną Microsoft Store oraz PlayStation 5 na platformę dystrybucyjną PlayStation Store, i będzie
przystosowana do gry na konsolach nowej generacji stanowiąc jednocześnie jeden z pierwszych tytułów
dostępnych na nowe konsole. Powyższe, poza spodziewanym zwiększeniem zainteresowania grą Outriders,

105

OPIS DZIAŁALNOŚCI

pokazuje, że Grupa posiada wiedzę i zespół potrafiący w krótkim czasie dostosować produkt do zmieniających się
technologii, a znajomość możliwości silnika stanowi o szczególnej przewadze Grupy w tym zakresie.
Strategia
Powstałe w 2002 r. studio People Can Fly tworzy gry wideo z segmentu AAA na komputery osobiste oraz konsole,
będąc jednym z trzech w Polsce, obok CD Projekt S.A. oraz Techland sp. z o.o., najbardziej doświadczonych
polskich producentów gier wideo z tego segmentu. Najnowsza gra studia z gatunku shooter RPG, Outriders, której
wydawcą jest Square Enix, ma ukazać się w dniu 2 lutego 2021 r. na komputerach PC oraz konsolach, w tym
konsolach najnowszej generacji PlayStation 5, Xbox Series X oraz Xbox Series S, jak również w kolejnych
miesiącach 2021 r. na platformie streamingowej Stadia, będąc największym projektem deweloperskim w historii
Grupy. Kolejne dwie produkcje Grupy, Project Gemini oraz Project Dagger, odnośnie wydania których Grupa na
Datę Prospektu ma zawarte umowy produkcyjno-wydawnicze z odpowiednio Square Enix oraz Take-Two
Interactive, mają ukazać się do końca 2024 r. Międzynarodowy zespół produkcyjny Grupy składa się z prawie 200
osób, w tym wysokiej klasy specjalistów w zakresie programowania, animacji, grafiki, designu oraz produkcji gier
wideo pracujących w lub współpracujących z czterema studiami Grupy zlokalizowanymi w trzech krajach – Polsce
(Warszawa, Rzeszów), Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork) oraz Wielkiej Brytanii (Newcastle) oraz dwoma startup studiami zlokalizowanymi w Polsce (Łódź) oraz Kanadzie (Montreal). Od 2007 r. wszystkie produkcje People
Can Fly bazują na oprogramowaniu Unreal Engine, będącym popularnym silnikiem gier wideo, w rozwijaniu
którego studio brało udział w związku z historyczną współpracą studia z Epic Games będącym twórcą i jedynym
licencjodawcą silnika.
Podstawowym elementem prowadzonej przez Grupę działalności stanowi zespół i jego zaangażowanie w
tworzenie gier na najwyższym światowym poziomie. Grupa stale i dynamicznie rozwija skład swojego zespołu
deweloperskiego przy czym w odniesieniu do polskiego zespołu produkcyjnego Grupy kluczowe funkcje związane
z produkcją gier, takie jak w szczególności funkcje Dyrektora ds. Produkcji, Dyrektora Kreatywnego, Dyrektora
Artystycznego, Dyrektora Artystycznego ds. Technicznych, Dyrektora Technicznego czy tzw. Leads
odpowiedzialnych za pracę poszczególnych zespołów projektowych są pełnione przez osoby będące
akcjonariuszami lub członkami organów Emitenta i od lat związane ze studiem. Grupa podjęła również pierwsze
kroki w kierunku pozyskania kompetencji w zakresie działalności wydawniczej. W tym zakresie Emitent
rozpoczął proces rekrutacji mający na celu zbudowanie zespołu osób posiadających międzynarodowe
doświadczenie w zakresie wydawania gier wideo. Kontynuacja procesu rekrutacyjnego planowana jest na rok
2021.
W związku z dynamicznym rozwojem zespołu Grupa planuje ciągły rozwój struktur Grupy i jej infrastruktury, w
tym pozyskanie specjalistów najwyższej klasy również w innych obszarach funkcjonowania Grupy,
niezwiązanych bezpośrednio z programowaniem gier. W tym zakresie w październiku 2018 r. w Rzeszowie
otworzone zostało działające na rzecz Grupy studio Motion Capture. W marcu 2020 r. Spółka przeprowadziła się
do nowej siedziby w Warszawie (zob. „Opis działalności—Istotne umowy—Umowa najmu biura w Warszawie”),
a w maju 2020 r. zaprezentowała nową identyfikację wizualną opartą o nowy znak towarowy (zob. „Opis
działalności—Własność intelektualna—Prawa autorskie—Znaki towarowe”).
Celem studia jest budowanie People Can Fly jako globalnej marki, która przyciągnie najlepszych deweloperów i
zaoferowanie im unikalnego, wielokulturowego środowiska pracy oraz rozwoju zawodowego. Celem Emitenta
jest także ciągłe poszukiwanie nowych dróg rozwoju, wspieranie kreatywności oraz działanie zgodnie z zasadami
biznesowej odpowiedzialności. W dalszej perspektywie zamiarem Emitenta jest budowanie wokół marki People
Can Fly społeczności graczy oraz profesjonalistów z różnych dziedzin związanych z branżą gier wideo.
Spółka rozwija również własne, unikalne oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane w procesie tworzenia gier
pod nazwą PCF Framework. Oprogramowanie to stanowi sumę zmian do silnika Unreal Engine głęboko
zintegrowanych z kodem źródłowym wpływających na skalowalność i wydajność, a także zmian rozszerzających
funkcjonalności silnika Unreal Engine w obrębie sztucznej inteligencji, animacji, gameplay i rozgrywki sieciowej
(online) (zob. „Opis działalności—Własność intelektualna—Prawa autorskie—Silnik Unreal Engine—
Modyfikacje do silnika Unreal Engine (tzw. PCF Framework)”).
W zakresie produkowanych gier celem studia deweloperskiego Grupy jest tworzenie ambitnych i nowatorskich
gier AAA z gatunku shooter oraz gier akcji, łączących elementy RPG. Połączenie tego rodzaju cech powoduje, że
produkcje, które Grupa realizuje i zamierza w przyszłości rozwijać, są jednymi z najtrudniejszych z twórczego
punktu widzenia, co zwiększa ich unikalność. Produkty Grupy mają być przygodą w świecie wyobraźni i nowych
technologii, poruszać międzynarodową społeczność graczy i zapewniać im rozrywkę na najwyższym poziomie. Z
tego powodu celem Grupy jest kontynuowanie współpracy z wydawcami, którzy zapewnią Grupie maksymalną
niezależność kreatywną i artystyczną, które kształtowały się w Grupie przez blisko dwie dekady oraz rozpoczęcie
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produkcji gier AAA w modelu self-publishing, tj. również jako wydawca wyprodukowanych przez Grupę gier w
oparciu o istniejące lub nowo wytworzone IP.
Cele strategiczne zdefiniowane przez Grupę Zarząd podzielił na dwa horyzonty czasowe: (i) cele krótkoterminowe
(12 – 24 miesięcy) oraz (ii) cele długoterminowe (powyżej 24 miesięcy). Elementy zawarte w poszczególnych
horyzontach czasowych nie są przedstawione w układzie chronologicznym.
Strategia rozwoju Grupy w horyzoncie krótkoterminowym obejmuje:
–

Ukończenie prac produkcyjnych nad grą Outriders zgodnie z przyjętym z wydawcą harmonogramem,
jak również promocję gry oraz udostępnienie jej do sprzedaży i pobrania w serwisach internetowych.

–

Zaawansowanie prac produkcyjnych nad nowymi grami Grupy – Project Gemini oraz Project Dagger.

–

Dalsze umacnianie międzynarodowego charakteru studia i zespołu produkcyjnego People Can Fly oraz
dalszy rozwój zespołów produkcyjnych Grupy we wszystkich lokalizacjach poprzez zatrudnienie
deweloperów z doświadczeniem w produkcji światowej klasy gier wideo. W tym zakresie, w
perspektywie 12-18 miesięcy od Daty Prospektu, intencją Zarządu jest rozbudowa zespołu
deweloperskiego PCF U.S. i start-up studia PCF Canada z około 30 osób do 50 – 60 osób. Intencją
Zarządu jest również rozbudowanie zespołu deweloperskiego działającego w Polsce poprzez pozyskanie
do współpracy z Grupą najbardziej utalentowanych deweloperów dostępnych na polskim rynku, którzy
wesprą studio produkcyjne Grupy w rozwijaniu projektów realizowanych przez Grupę. W tym zakresie
intencją Zarządu jest powiększenie zespołu deweloperskiego pracującego w Polsce z ponad 150 osób do
około 230 osób w perspektywie 12-18 miesięcy od Daty Prospektu. Docelowo w przeciągu kolejnych
trzech lat od Daty Prospektu Emitent planuje rozbudowanie zespołu deweloperskiego Grupy do około
300 osób jedynie w obrębie już realizowanych projektów.

–

Dalszy rozwój PCF Framework zarówno w kontekście rozwijania dotychczasowych modułów, jak i prac
nad nowymi modułami, szczególnie w obrębie tzw. online services (tj. pakietu usług online, na który
składają się w szczególności serwery pośredniczące w dostępie gry wideo do centralnej bazy danych,
zestaw bibliotek służących do komunikacji z serwerami, narzędzia umożliwiające dostęp do baz danych
na potrzeby obsługi klienta oraz narzędzia pozwalające graczom na wchodzenie w interakcje ze sobą w
świecie gry w czasie rzeczywistym), co pozwoli Spółce na rozwój kompetencji w obszarze gier
wieloosobowych (multiplayer).

–

Pozyskanie nowego lub nowych zespołów produkcyjnych lub uruchomienie nowych studiów
produkcyjnych Grupy, lub też przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo. W tym
zakresie Grupa na bieżąco analizuje możliwości pozyskania nowego lub nowych zespołów
deweloperskich, jak również możliwości uruchomienia nowych studiów produkcyjnych, lub też
akwizycji podmiotów działających w branży produkcji gier wideo na potrzeby tworzenia przez Grupę
nowych IP. Intencją Zarządu jest wzmocnienie Grupy o nowy zespół lub zespoły produkcyjne w
perspektywie 18-24 miesięcy od Daty Prospektu. Celem Emitenta jest zbudowanie silnych zespołów
deweloperskich Grupy pracujących równolegle i wymieniających się doświadczeniem nad projektami
realizowanymi przez Grupę, jak i bazujących na technologii Unreal Engine i PCF Framework.

Strategia rozwoju Grupy w horyzoncie długoterminowym obejmuje:
–

W perspektywie 24 – 36 miesięcy od Daty Prospektu, wykorzystanie potencjału IP będącego własnością
Grupy lub nowo wytworzonego, pod warunkiem zbudowania odpowiedniego zespołu produkcyjnego
oraz opracowania koncepcji nowej gry. Zarząd planuje aby po wzmocnieniu zespołu deweloperskiego
Grupy, zdobyciu dalszego doświadczenia, pozyskaniu kompetencji w zakresie działalności wydawniczej,
rozwinięciu dodatkowych funkcjonalności PCF Framework, a także zgromadzeniu odpowiednich
środków finansowych, wyżej wymienione produkcje mogły być produkowane przez Grupę w modelu
self-publishing, tj. przez Grupę jako ich wydawcę.

–

Kontynuację przyjętego modelu biznesowego Grupy polegającego na równoległej produkcji kilku gier z
segmentu Triple-A w modelu współpracy z wiodącymi globalnymi wydawcami. W tym zakresie intencją
Grupy jest wydanie we współpracy z dwoma niezależnymi globalnymi wydawcami do końca 2024 r.
dwóch gier, nie licząc gry Outriders, z segmentu AAA, tj. produkcji Project Dagger o budżecie wydawcy
przeznaczonym na jej produkcję przez Grupę w wysokości 40 – 60 mln EUR i produkcji Project Gemini,
której skala projektu jest porównywalna z wielkością gry Outriders.

–

Wzmacnianie globalnej marki People Can Fly jako jednego z wiodących, niezależnych deweloperów w
branży gier wideo realizujących gry w segmencie AAA.
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–

Dalszą specjalizację Grupy w produkcji gier akcji w segmencie Triple-A, tak aby stać się jednym z
najlepszych na świecie studiów produkujących gry akcji w tym segmencie.

–

Dalszy rozwój PCF Framework stanowiącego istotny element przewagi konkurencyjnej Grupy w
procesie tworzenia gier wideo w segmencie AAA.

–

Rozwój nowych obszarów działalności w oparciu o markę studia, know-how i IP Grupy poprzez, między
innymi, szersze wykorzystanie silnika Unreal Engine oraz inwestycje w nowe segmenty przemysłu
rozrywkowego.

Istotne zdarzenia w rozwoju działalności Grupy
Poniżej przedstawiono najistotniejsze wydarzenia w historii Grupy:
2002

—

Rozpoczęcie działalności przez studio projektowe People Can Fly w formie
jednoosobowej działalności gospodarczej People Can Fly Adrian Chmielarz.

2004

—

Premiera gry Painkiller.

2005

—

Zawiązanie spółki People Can Fly sp. z o.o. przez Adriana Chmielarza, Andrzeja
Poznańskiego oraz Michała Kosieradzkiego.

2007

—

Rozpoczęcie przez People Can Fly sp. z o.o. współpracy z wydawcą Epic Games.

—

Zawiązanie spółki Epic Games Poland sp. z o.o., poprzednika prawnego Emitenta.

—

Nabycie przez Epic Megagames UK Limited, spółkę zależną Epic Games Inc., 60%
kapitału zakładowego spółki People Can Fly sp. z o.o. oraz przeniesienie własności
udziałów na Epic Games Poland sp. z o.o.

2011

—

Premiera gry Bulletstorm.

2012

—

Powołanie Sebastiana Wojciechowskiego na stanowisko członka zarządu spółki
People Can Fly sp. z o.o.

—

Nabycie przez Epic Games Poland sp. z o.o. pozostałych 40% udziałów spółki People
Can Fly sp. z o.o. od jej założycieli. W konsekwencji Epic Games Poland sp. z o.o.
stała się 100% udziałowcem People Can Fly sp. z o.o.

2013

—

Premiera gry Gears of War: Judgment.

2015

—

Zbycie wszystkich udziałów Epic Games Poland sp. z o.o. posiadanych przez Epic
Games International S.à r.l. na rzecz Sebastiana Wojciechowskiego, ówczesnego
członka zarządu Epic Games Poland sp. z o.o.

—

Zmiana firmy spółki z Epic Games Poland sp. z o.o. na PCF Group sp. z o.o.

—

Sprzedaż udziałów PCF Group sp. z o.o., stanowiących na datę sprzedaży 17%
kapitału zakładowego spółki, przez Sebastiana Wojciechowskiego na rzecz
kluczowych współpracowników (Bartosza Kmity – Dyrektora Kreatywnego
(Creative Director) Emitenta, Bartosza Biełuszko Dyrektora Artystycznego (Art
Director) Emitenta i Krzysztofa Dolasia – Dyrektora Artystycznego ds. Technicznych
(Technical Art Director) Emitenta) oraz zawarcie przez Sebastiana
Wojciechowskiego ze wskazanymi kluczowymi współpracownikami Emitenta umów
opcji uprawniających do nabycia dalszych udziałów PCF Group sp. z o.o. w trzech
datach zapadalności opcji przypadających raz do roku w latach 2016-2018.

—

Ustanowienie programu motywacyjnego na lata 2016-2018 dla wybranych
pracowników i współpracowników PCF Group sp. z o.o.
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—

Podwyższenie kapitału zakładowego PCF Group sp. z o.o. do kwoty 550.000,00 PLN
i objęcie nowych udziałów przez Sebastiana Wojciechowskiego – Prezesa Zarządu
Emitenta, Bartosza Kmitę, Bartosza Biełuszko i Krzysztofa Dolasia.

—

Zawarcie przez Emitenta umowy produkcyjno-wydawniczej ze Square Enix na grę
Outriders.

—

Zawarcie przez Emitenta umowy produkcyjno-wydawniczej z Gearbox Publishing,
LLC na wersję remaster gry Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition.

—

Ustanowienie programu motywacyjnego na lata 2017-2019 dla wybranych
pracowników i współpracowników PCF Group sp. z o.o.

—

Założenie spółki PCF UK.

—

Premiera wersji remaster gry Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition.

—

Założenie studia w Newcastle, Wielka Brytania.

—

Założenie spółek PCF U.S. oraz PCF Canada.

—

Osiągnięcie przez zespół Grupy liczby około 120 osób.

—

Ustanowienie programu motywacyjnego na lata 2018-2020 dla wybranych
pracowników i współpracowników PCF Group sp. z o.o.

2018

—

Założenie studia w Rzeszowie z zespołem liczącym ponad 30 osób.

2019

—

Założenie studia w Nowym Jorku z zespołem liczącym około 30 osób.

—

Przyspieszenie wykonania programów motywacyjnych na lata 2017-2019 oraz 20182020.

—

Przekształcenie PCF Group sp. z o.o. w PCF Group S.A.

—

Osiągnięcie przez międzynarodowy zespół Grupy liczby około 230 osób.

—

Rozpoczęcie prac związanych z dalszym wsparciem deweloperskim i rozszerzeniem
zawartości gry Outriders oraz nad grą z segmentu Triple-A – Project Gemini w
ramach dotychczasowej współpracy ze Square Enix, jak również rozpoczęcie prac
nad kolejną grą z segmentu Triple-A – Project Dagger.

—

Założenie start-up studia w Łodzi.

—

Założenie start-up studia w Montrealu, Kanada.

—

Podpisanie ze Square Enix umowy produkcyjno-wydawniczej na produkcję Project
Gemini oraz umowy wykonawczej na prace związane z dalszym wsparciem
deweloperskim i rozszerzeniem zawartości gry Outriders.

—

Podpisanie przez PCF U.S. z Take-Two Interactive, nowym wydawcą Grupy, umowy
produkcyjno-wydawniczej na produkcję tytułu Project Dagger.

—

Połączenie PCF z Emitentem poprzez przeniesienie na Emitenta jako spółkę
przejmującą całego majątku PCF jako spółki przejmowanej.

2016

2017

2020
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Działalność
Segmenty działalności
Grupa prowadzi działalność w oparciu o dwa segmenty działalności będące jednocześnie segmentami
sprawozdawczymi Grupy: (i) produkcja gier na zlecenie; oraz (ii) prawa autorskie do wyprodukowanych gier
(tantiemy). Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd Emitenta kieruje się rodzajem uzyskiwanych
przychodów.
Poniższa tabela przedstawia przychody Grupy ze sprzedaży ogółem w podziale na segment produkcji gier oraz
segment praw autorskich do wyprodukowanych gier oraz łączne przychody Grupy ze sprzedaży za okresy 6
miesięcy zakończone 30 czerwca 2020 i 2019 r. oraz za lata zakończone 31 grudnia 2019, 2018 i 2017 r.

Przychody ze sprzedaży ogółem wygenerowane
przez segment produkcji gier na zlecenie
Przychody ze sprzedaży ogółem wygenerowane
przez segment praw autorskich do
wyprodukowanych gier (tantiemy)
Przychody ze sprzedaży ogółem

Okres 6 miesięcy zakończony w dniu
30 czerwca
Rok zakończony 31 grudnia
2020
2019
2019
2018
2017
(mln PLN)
(mln PLN)
(zbadane)
(zbadane)
50,3
26,3
82,7
66,5
35,0
2,4

0,4

1,2

3,8

9,0

52,6

26,8

83,9

70,3

44,1

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe.

Informacja na temat wyników działalności i sytuacji finansowej Grupy według segmentów sprawozdawczych dla
okresów 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 i 2019 r. i lat zakończonych 31 grudnia 2019, 2018 i 2017 r.
została zawarta w punkcie „Analiza operacyjna i finansowa—Wyniki działalności i sytuacja finansowa według
segmentów sprawozdawczych”.
Segment produkcji gier na zlecenie
Wprowadzenie
Emitent specjalizuje się w produkcji wysokobudżetowych gier akcji, w szczególności w grach typu shooter
(strzelanki pierwszoosobowe, first-person perspective shooter (shooter FPP) oraz strzelanki trzecioosobowe,
third-person perspective shooter (shooter TPP)). Ze względu na specyfikę tego rodzaju gier ich proces produkcji
jest wieloetapowy, wymaga zaangażowania dużej liczby osób, jak również jest procesem długotrwałym i
kapitałochłonnym. Efektem produkcji jest dopracowana gra, o wysokim potencjale sprzedażowym i rozwojowym
(możliwość uzupełniania gry m.in. o DLC, kontynuacje (tzw. sequele) czy adaptacje filmowe), której gracz może
poświęcić wiele godzin rozgrywki (kilkadziesiąt, kilkaset, a w przypadku najbardziej zaangażowanych graczy
nawet ponad tysiąc godzin).
Proces produkcji gry
Poniżej zamieszczono opis procesu produkcji gry wideo przez Emitenta, który co do zasady, składa się z
następujących etapów: (i) etap koncepcyjny (Concept/Ideation); (ii) etap pre-produkcji (Pre-production); (iii) etap
produkcji (Production); oraz (iv) etap post-produkcji (Post-production).
Ze względu na doświadczenie i renomę Emitenta w zakresie produkcji gier jeszcze przed rozpoczęciem
właściwego etapu koncepcyjnego rozpoczynany jest proces pozyskania wydawcy zainteresowanego inwestycją w
rozwój koncepcji gry przygotowanej przez Grupę. Proces ten kończy się zawarciem z wydawcą umowy
określającej wzajemne zobowiązania stron w okresie prac deweloperskich nad grą, jak również po jej premierze.
Opis umów wydawniczych, których stroną na Datę Prospektu jest Grupa znajduje się w punkcie „—Działalność—
Segmenty działalności—Segment produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na
zlecenie”.
Terminy przewidywane na poszczególne fazy produkcji mają charakter orientacyjny i w przypadku konkretnej
produkcji mogą ulegać wydłużeniu albo skróceniu w zależności od specyfiki określonej gry. Zmianom może
również ulegać wielkość zespołu przypisanego do poszczególnych etapów produkcji.
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Planowanie procesu produkcji
Grupa przed rozpoczęciem procesu produkcji, na podstawie przeprowadzonych analiz, doświadczenia i know-how,
przyjmuje założenia biznesowe dotyczące procesu produkcji danej gry, w tym założenia dotyczące harmonogramu
produkcji gry uwzględniające jej kluczowe etapy.
Konkretne parametry produkcji ustalane są pomiędzy producentem (Grupą) a wydawcą w oparciu o umowy
wykonawcze (tzw. content riders nazywane, w zależności od wydawcy, również schedules) zawierane przez
strony w wykonaniu umowy produkcyjno-wydawniczej będącej umową ramową (zob. „—Umowy dotyczące
produkcji gier na zlecenie”).
Co do zasady, wynagrodzenie Grupy należne z tytułu prac wykonanych w ramach poszczególnych content riderów
ustalane jest w oparciu o czas oraz zasoby potrzebne na realizację danego kluczowego etapu produkcji (milestone)
lub grupy milestone’ów, tj. planowaną ilość osobomiesięcy zespołu deweloperskiego zaangażowanego na danym
etapie produkcji gry oraz zakres wykorzystania zewnętrznych podmiotów wspomagających zespół produkcyjny
Grupy (tzw. outsource). Ustalony czas zespołu deweloperskiego konieczny do realizacji danego milestone’a (lub
grupy mileston’ów) w ramach poszczególnych content riderów jest sprzedawany przez Grupę do wydawcy z
uwzględnieniem wynegocjowanej z wydawcą miesięcznej stawki, która uwzględnia marżę Grupy. W efekcie,
przyjęty model biznesowy Grupy, w odniesieniu do realizacji umów wykonawczych (content riderów) zbliżony
jest, co do zasady, do modeli biznesowych spółek tworzących oprogramowanie na zamówienie zewnętrznych
klientów, które zarządzają posiadanym zasobem czasu programistów (oraz innymi zasobami) w ramach
poszczególnych zleceń. Rozliczenia pomiędzy Grupą a wydawcą w odniesieniu do zewnętrznych podmiotów
wspomagających zespół produkcyjny Grupy (tzw. outsource) są dokonywane z uwzględnieniem faktycznych
kosztów ponoszonych przez Grupę oraz niewielkiej marży.
Ze względu na to, że proces produkcji gier z segmentu AAA jest procesem wieloletnim, charakteryzującym się
wysokim stopniem zmienności oraz bazującym na kreatywnej pracy wieloosobowego zespołu deweloperskiego,
konkretne etapy produkcji w przypadku różnych gier mogą ulegać modyfikacjom w oparciu o nieustanną zmianę
koncepcji i wizji artystycznej, a czasami nawet skali danej produkcji. Zmianom może ulegać również wielkość
zespołu produkcyjnego i zasobów zewnętrznych zaangażowanych na poszczególnych etapach produkcji. Mając
powyższe na uwadze, ani zawierając umowę produkcyjno-wydawniczą z wydawcą, ani nawet na etapie
rozpoczęcia projektu Grupa nie ma możliwości jednoznacznie przewidzieć ostatecznego harmonogramu, w tym
detalicznego podziału całości produkcji na poszczególne milestone’y, składu zespołu produkcyjnego i budżetu.
Wynika to z faktu, że proces produkcji gier AAA jest iteracyjny, zmienny i uzależniony od powstającej w długim
okresie ostatecznej wizji kreatywnej i artystycznej produkcji, która na początkowym etapie (etapie koncepcyjnym)
prac ma charakter kierunkowy i ogólny. Precyzyjne określenie prac oraz wymaganych zasobów na danym etapie
produkcji możliwe jest, tylko i wyłącznie, w odniesieniu do poszczególnych umów wykonawczych. Dodatkowo,
wynagrodzenie otrzymywane przez Grupę po zakończeniu produkcji ma znaczenie drugorzędne z punktu widzenia
ryzyka całego procesu produkcyjnego, poszczególnych etapów produkcji oraz poszczególnych content riderów.
Wynika to z faktu, że w ramach poszczególnych umów wykonawczych Grupa realizuje marżę na posiadanych i
zaangażowanych w produkcję zasobach, niezależnie od przyszłego ostatecznego komercyjnego sukcesu produkcji.
Wynagrodzenie po zakończeniu produkcji daje natomiast możliwość realizacji przez Grupę dodatkowych
przychodów poprzez możliwość partycypacji w komercyjnym sukcesie produkcji.
Jednocześnie, dzięki dużemu doświadczeniu Grupy w zakresie realizacji procesów produkcji gier wideo o
wysokim stopniu skomplikowania (gier AAA) i wypracowanemu modelowi procesu produkcji tego typu gier (zob.
powyżej), Grupa jest w stanie w sposób płynny i efektywny na bieżąco planować i zarządzać zasobami
potrzebnymi na danym etapie produkcji oraz w ramach danej umowy wykonawczej, modyfikując każdorazowo
wielkość zespołu zaangażowanego w prace nad danym content riderem lub milestone’m. Ponadto, dzięki wysokiej
renomie studia People Can Fly oraz jego ugruntowanej pozycji jako doświadczonego producenta gier wideo z
segmentu AAA, wydawcy, w ramach ramowych umów produkcyjno-wydawniczych, decydują się na
długoterminową współpracę z Grupą pomimo braku określenia z góry ostatecznego harmonogramu produkcji oraz
szczegółowego planu zaangażowania zasobów. Dodatkowo, w ramach postępu prac oraz zaawansowania
produkcji, ryzyko produkcyjne związane z potencjalnym przerwaniem prac lub wypowiedzeniem umów
produkcyjno-wydawniczych maleje. W związku z powyższym, budżetowanie oraz planowanie szczegółowych
prac i zasobów z perspektywy całego projektu nie jest dla Grupy kluczowe. Jednocześnie bardzo rzadko w praktyce
wydawcy podejmują decyzję o zmianie producenta gry z segmentu AAA w trakcie trwania jej produkcji. Wynika
to ze skali realizowanego projektu, w tym trudności w znalezieniu producenta o podobnej renomie i
doświadczeniu, gotowego udostępnić wydawcy zespół ponad stu deweloperów. W konsekwencji zmiana
producenta gry w tym segmencie jest praktycznie niemożliwe bez istotnej zmiany harmonogramu produkcji
(wstrzymania produkcji na wiele miesięcy, tak aby nowy zespół produkcyjny zakończył dotychczasowe zadania)
oraz potencjalnej zmiany silnika gier komputerowych wykorzystywanego w danej produkcji; wymaga również
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podjęcia przez producenta decyzji o kontynuacji „cudzej” wizji kreatywnej i artystycznej, jak również poniesienia
dodatkowych kosztów przez wydawcę związanych np. z wdrożeniem się nowego producenta w nowy projekt.
Etap koncepcyjny
Pierwszy etap produkcji gry przez Emitenta polega na opracowaniu ogólnej koncepcji gry. Prace w tym etapie
trwają około 3-6 miesięcy i angażują 1/5 – 1/4 całości zespołu. Efektem pracy jest koncepcja gry, czyli
przygotowany zarys fabuły, stylistyka i ogólna atmosfera gry, charakterystyka postaci, jak również wygląd
lokalizacji, a także mechanika rozgrywki. Tworzone są pierwsze wersje GDD (Game Design Document), TDD
(Technical Design Document) i ADD (Art Design Document).
Etap pre-produkcji
Kolejnym etapem jest trwający 12-15 miesięcy etap pre-produkcji gry, w czasie którego stopniowo zwiększa się
zespół produkcyjny, który w końcowej fazie pre-produkcji osiąga 2/3 całości zespołu. W okresie pre-produkcji
zespół produkcyjny pracuje – w przypadku gier typu shooter – nad tzw. core combat loop, czyli zasadniczymi
mechanikami systemu walki, parametrem kluczowym z punktu widzenia atrakcyjności gry dla graczy, oraz innymi
kluczowymi mechanikami (features), które będą stanowiły podstawę rozgrywki, a także opracowuje wszystkie
strumienie (pipelines) oraz narzędzia (tools) do produkcji treści gry (content), jakie będą wykorzystywane w
procesie produkcji gry oraz kreuje benchmarki jakościowe, budżetowe oraz czasowe (czas przewidziany na
produkcję poszczególnych mechanik i treści (features and content)).
Dwoma kluczowymi punktami tego etapu produkcji są przygotowanie: (i) tzw. wersji first playable gry, czyli
pierwszej wersji gry zawierającej fragment rozgrywki, w którą gracz może zagrać przy użyciu dedykowanej
platformy (PC lub określonej konsoli), w której brakuje większości treści gry (content), a główna uwaga jest
skierowana na mechaniki systemu walki, oraz (ii) tzw. wersji vertical slice, czyli wycinka rozgrywki
dopracowanego w wyższym stopniu pod kątem contentu niż wersja first playable, stanowiącej w pełni grywalną
część gry pod kątem kluczowych mechanik. Vertical slice zawiera w sobie również fragment finalnej grafiki, tzw.
beauty corner.
Etap produkcji
Po akceptacji przez wydawcę wszystkich kluczowych etapów pre-produkcji zespół produkcyjny rozpoczyna pracę
nad etapem produkcji. Etap ten trwa około 18-24 miesięcy. W okresie produkcji zespół zaangażowany w tworzenie
gry osiąga sukcesywnie pełen skład osobowy (full production capacity). Zwykle też w tej fazie produkcji
dołączany jest outsource, czyli podmioty zewnętrzne wspomagające zespół produkcyjny, który wykonuje prace
związane z niektórymi elementami gry (przeważnie związanymi z treścią gry (content) lub dodatkowymi
mechanikami gry (features)).
W trakcie etapu produkcji osiągnięte zostają trzy zasadnicze podetapy prac, tj.: (i) etap design complete, (ii) etap
code complete (zwany również feature complete), czyli przygotowanie tzw. wersji alfa gry oraz (iii) etap content
complete, czyli przygotowanie tzw. wersji beta gry.
Osiągnięcie etapu design complete jest równoznaczne z ukończeniem pracy nad wszystkimi elementami designu
gry – wszystkie mechaniki są zaprojektowane, sprototypowane i gotowe do implementacji. Wszystkie elementy
rozgrywki, które zostały zaprojektowane do etapu design complete, zostają zaimplementowane na etapie code
complete. Wersja alfa gry to prawie pełna gra zawierająca niemalże całą rozgrywkę, która będzie dostępna w
finalnej wersji gry. W szczególności na tym etapie dostępne są już wszystkie mechaniki rozgrywki. W grach na
etapie wersji alfa ukończona jest w szczególności praca nad wszystkimi dostępnymi rodzajami ataków i systemami
walki. Kontent może w dalszym ciągu częściowo wymagać uzupełnienia. Ostatnim etapem procesu produkcyjnego
jest etap content complete czyli wersja beta gry, w której dostępne są już nie tylko wszystkie postacie, lokacje,
bronie i mechaniki, ale także pełna fabuła, wszystkie misje i zadania. Gra w wersji beta jest w pełni grywalna i
możliwa do przejścia, posiada finalny kontent, jednak nadal wymaga pracy nad optymalizacją (tak kodu, jak i
contentu), usunięciem błędów i balansowaniem rozgrywki.
W zależności od umowy z wydawcą i planów zespołu produkcyjnego odnośnie danego tytułu, po zakończeniu
etapu content complete część zespołu produkcyjnego może rozpocząć prace nad dodatkiem do produkowanej gry
(zob. niżej „—Opis działalności—Produkcja dodatków do gier wideo”). Następuje stopniowe zmniejszanie
zespołu.
Etap post-produkcji
Etap post-produkcji gry obejmuje trwające około 6-12 miesięcy prace nad ulepszeniem wersji beta gry. Na tym
etapie gra jest dopracowywana w szczegółach i optymalizowana, w szczególności prowadzone są prace nad
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ulepszeniem grywalności i poprawieniem tych elementów, które mogą zwiększyć przyjemność z rozgrywki. Prace
te można podzielić na dwa okresy: (i) pierwszy obejmuje okres 6-12 tygodni i kończy się osiągnięciem etapu
content lock, oraz (ii) drugi obejmuje okres 12-24 tygodni, w którym usuwane są wszystkie błędy (bug fixing),
optymalizacja oraz balansowanie gry, aż do osiągnięcia etapu nazywanego zero bugs release (ZBR), czyli
stworzenia wersji gry pozbawionej błędów i niedociągnięć. Na tym etapie zespół zaangażowany w prace ulega
systematycznemu zmniejszaniu, składając się w momencie zakończenia tego etapu z około ¼ składu z etapu
produkcji.
Kolejny etap poprzedzający premierę gry po etapie ZBR to etap przygotowania do komercjalizacji (submission &
manufacture). Wersja gry pozbawiona błędów, dostosowana do poszczególnych platform dystrybucji gry (tzw.
wersja ready to certify (RTX)) zostaje przekazana do trwającej około 6-8 tygodni certyfikacji podczas której
właściciele platform sprzętowych sprawdzają ogólną stabilność gry oraz prawidłowości dostosowania gry do
poszczególnych platform (compliance). Podmioty te następnie certyfikują grę potwierdzając jej kompatybilność z
określoną platformą sprzętową, co jest równoznaczne z osiągnięciem etapu ready to manufacture (RTM).
Taka wersja gry może być już udostępniona do sprzedaży i pobrania w serwisach internetowych (takich jak Steam,
PlayStation Store, Microsoft Store czy Stadia), przy czym przed premierą konieczne jest przygotowanie wersji
pudełkowych gry i udostępnienie ich w sieciach dystrybucyjnych, co trwa około 6-8 tygodni. Premiera gry
(launch) zwykle następuje równocześnie w sprzedaży cyfrowej i pudełkowej.
Po publikacji gry zespół produkcyjny zapewnia wydawcy niezbędne wsparcie techniczne obejmujące tworzenie i
udostępnianie poprawek do gry służących usunięciu błędów ujawnionych po premierze gry lub zapewnieniu
dodatkowej kompatybilności sprzętowej.
Poniżej w formie schematu zaprezentowano opis procesu produkcji gry wideo z segmentu AAA standardowo
realizowany przez Grupę.

Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na zlecenie
W przypadku producentów gier, którzy nie prowadzą działalności wydawniczej (tak jak to ma miejsce w
odniesieniu do Grupy) produkcja gry jest realizowana przez producenta (dewelopera) gry we współpracy z
wydawcą. Rolą wydawcy jest zapewnienie producentowi finansowania produkcji gry; ma on również prawo
decydować o sposobie produkcji gry, jej kształcie kreatywnym i artystycznym (komentując (feedback)
przekazywane przez producenta elementy gry), jej promocji i marketingu. Po zakończeniu produkcji wydawca jest
odpowiedzialny za dystrybucję i sprzedaż gry, przy czym część przychodów z tytułu sprzedaży (po zwrocie
kosztów zainwestowanych przez wydawcę) otrzymuje producent jako wynagrodzenie. Zasady współpracy
pomiędzy producentem, a wydawcą określa umowa produkcyjno-wydawnicza (Development and Publishing
Agreement). Umowa produkcyjno-wydawnicza jest zwykle zawierana na pierwszym etapie produkcji gry (tzw.
etapie koncepcyjnym). Może być jednak zawierana także na późniejszych etapach produkcji. Umowa może
dotyczyć całej gry lub tylko określonych jej elementów, takich jak DLC lub kontynuacja gry (sequels).
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Umowy produkcyjno-wydawnicze mają charakter umów ramowych, które wraz z postępem produkcji gier są
uzupełniane o kolejne porozumienia pomiędzy stronami przyjmujące formę tzw. content riderów (nazywanych
również schedules) (tj. umów wykonawczych, których nazwy różnią się w zależności od wydawcy). Content ridery
określają prawa i obowiązki stron w odniesieniu do każdego kolejnego zakontraktowanego w ramach procesu
produkcyjnego kluczowego etapu produkcji gry (tzw. milestone’a) albo grupy milestone’ów, w tym, w
szczególności, zakres prac do wykonania przez producenta (Grupę), termin wykonania prac oraz wysokość i formę
wynagrodzenia należnego producentowi od wydawcy, które standardowo jest płatne dopiero po wykonaniu i
zaakceptowaniu przez wydawcę prac objętych danym milestone’m, z zastrzeżeniem ewentualnych odmiennych
komercyjnych ustaleń stron umowy. Tym samym ani Grupa, ani wydawca rozpoczynając wspólnie produkcję
danej gry i zawierając umowę produkcyjno-wydawniczą, która jej dotyczy, nie mają wiedzy na temat ostatecznego
harmonogramu prac deweloperskich nad grą, podziału prac na poszczególne milestone’y oraz zakresu prac
wykonywanych w poszczególnych milestone’ach. Wszystkie te parametry są określane na bieżąco wraz z
zawieraniem przez strony umowy kolejnych content riderów. Dotyczy to również wynagrodzenia Grupy jako
producenta (w tym dokładnie określonego całkowitego budżetu produkcyjnego gry), o ile umowa produkcyjnowydawnicza nie zawiera postanowień określających całkowity budżet produkcyjny gry.
Na Datę Prospektu Emitent jest stroną umów wydawniczych ze Square Enix na produkcję gier Outriders oraz
Project Gemini oraz umowy wykonawczej dotyczącej prac nad dalszym wsparciem deweloperskim i
rozszerzeniem zawartości gry Outriders omówionych poniżej, jak również jest stroną opisanej niżej umowy z
Take-Two Interactive na produkcję gry Project Dagger.
Umowa produkcyjno-wydawnicza na Outriders
W związku z produkcją gry Outriders Emitent zawarł w dniu 16 lutego 2016 r. umowę produkcyjno-wydawniczą
(Development and Publishing Agreement) ze Square Enix jako wydawcą, do której w drodze aneksu do umowy
przystąpiła, w charakterze strony umowy, spółka PCF UK.
Zasady ogólne
Na podstawie umowy Emitent zobowiązał się do wyprodukowania i dostarczenia wydawcy gry zgodnie z
uzgodnionym przez strony harmonogramem produkcji gry uwzględniającym jej kluczowe etapy (tzw. milestones).
Wyprodukowanie gry przez Emitenta obejmuje wszystkie prace niezbędne do stworzenia produktu gotowego do
sprzedaży przez wydawcę, w tym m.in. przygotowanie koncepcji artystycznej i technicznej, opracowanie kodu
źródłowego, stworzenie i zintegrowanie wszystkich efektów audio i wideo towarzyszących grze, zintegrowanie
gry z platformami, na których będzie odtwarzana oraz przeprowadzenie odpowiednich testów gry i usunięcie
ewentualnych błędów i zakłóceń (ujawnionych także po rozpoczęciu sprzedaży gry). Ponadto Emitent
zobowiązany jest do wspomagania wydawcy w celu uzyskania zatwierdzenia gry na poszczególne platformy przez
licencjodawców platform, co obejmuje także dokonywanie odpowiednich zmian gry. Jednocześnie w drodze
aneksów do umowy strony określiły listę podwykonawców, z którymi Emitent ma prawo współpracować przy
wykonaniu umowy, oraz budżet przeznaczony na wynagrodzenie podwykonawców.
Umowa, mająca charakter umowy ramowej, przewiduje zawieranie przez strony umów wykonawczych (tzw.
content riders) określających (i) kolejne kluczowe etapy procesu tworzenia gry przez Emitenta (milestones) wraz
ze szczegółowym zakresem prac do wykonania przez Emitenta w związku z danym etapem procesu tworzenia gry,
oraz (ii) warunki komercyjne współpracy pomiędzy stronami, w tym, w szczególności, wysokość i formę
wynagrodzenia Emitenta za prace deweloperskie. Po zakończeniu każdego z takich etapów Emitent zobowiązany
jest przekazywać wydawcy rezultaty swoich prac, a wydawca akceptować te prace lub przekazywać Emitentowi
zawiadomienie o wadach prac polegających na niezgodności danego produktu z uzgodnioną specyfikacją lub z
innymi warunkami wynikającymi z umowy. Po otrzymaniu zawiadomienia o wadach Emitent jest zobowiązany
do ich usunięcia w trybie szczegółowo określonym w umowie.
Poszczególne części wynagrodzenia z tytułu produkcji gry są, co do zasady, płatne po zaakceptowaniu przez
wydawcę prac przekazanych w ramach każdego z kluczowych etapów produkcji (milestones), lub w inny sposób
uzgodniony przez strony w toku negocjacji biznesowych pomiędzy stronami (zob. w tym zakresie „Analiza
operacyjna i finansowa—Wyniki działalności—Rok zakończony 31 grudnia 2019 r. w porównaniu do roku
zakończonego 31 grudnia 2018 r.—Zysk (strata) z działalności operacyjnej”).
Po zakończeniu produkcji gry i wprowadzeniu gry do sprzedaży Emitentowi przysługuje wynagrodzenie w formie
tantiem (royalties), które będzie płatne, jeśli określone wpływy (zdefiniowane w umowie) ze sprzedaży gry
zapewnią wydawcy zwrot, na określonym poziomie, kosztów poniesionych w związku z produkcją, promocją i
dystrybucją gry. Wysokość tantiem jest uzależniona od kwoty określonych wpływów ze sprzedaży gry. Emitent
ma również prawo do dodatkowego wynagrodzenia w razie osiągnięcia przez grę określonego wskaźnika
pozytywnych ocen recenzentów (tzw. metacritic score).
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Umowa przyznaje Emitentowi prawo pierwszeństwa (right of first negotiation) dotyczące negocjacji warunków
produkcji produktów związanych z grą, takich jak DLC, jej kontynuacje (sequels) czy porty przenoszące grę na
inne platformy. Zgodnie z prawem pierwszeństwa, jeśli wydawca zdecyduje o produkcji produktów związanych
z grą, wówczas jest on zobowiązany poinformować o tym Emitenta, który może podjąć na zasadach wyłączności
negocjacje z wydawcą dotyczące uzgodnienia warunków produkcji. Jeśli w terminie określonym w umowie
Emitent odrzuci ofertę współpracy z wydawcą, albo strony nie uzgodnią jej warunków, wydawca może zlecić
produkcję produktów związanych z grą innemu deweloperowi. Prawa pierwszeństwa nie stosuje się do kolejnej
kontynuacji (sequel) gry, jeśli jej poprzednia kontynuacja nie została wyprodukowana przez Emitenta.
Na podstawie umowy produkcyjno-wydawniczej Emitent przeniósł na rzecz wydawcy prawa własności
intelektualnej (autorskie prawa majątkowe) zarówno istniejące, jak i przyszłe do gry Outriders, a także do DLC,
jej kontynuacji (sequels) oraz dodatkowych produktów powstałych w związku z grą. Emitent zrzekł się także na
rzecz wydawcy autorskich praw osobistych. Zasady przenoszenia praw autorskich pomiędzy podwykonawcami a
stronami umowy oraz pomiędzy stronami umowy innymi niż wydawca zostały omówione w punkcie „⎯Własność
intelektualna⎯Prawa autorskie” poniżej.
Wypowiedzenie umowy
Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, a jej zasięg terytorialny jest nieograniczony. Umowa może zostać
wypowiedziana przez każdą ze stron w razie zajścia określonych przypadków dotyczących pogorszenia sytuacji
ekonomicznej drugiej strony. Ponadto, wydawca może wypowiedzieć umowę z określonych przyczyn
(termination by publisher for cause) albo bez podawania przyczyny (termination by publisher for convenience).
Umowa określa katalog przyczyn, w związku z zaistnieniem których wydawca może wypowiedzieć umowę.
Katalog ten obejmuje między innymi: (i) opóźnienie przez Emitenta wykonania istotnych zobowiązań
wynikających z umowy; (ii) istotne naruszenie przez Emitenta zobowiązań wynikających z umowy; (iii)
niedostarczenie produktu w terminie określonym w harmonogramie (lub w dodatkowym terminie wynikającym z
umowy); oraz (iv) odmowa przyjęcia przez wydawcę produktu dostarczonego przez Emitenta z powodu jego
niezgodności z umową. Wypowiedzenie w tym trybie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym
powiadomieniem Emitenta.
Wydawcy przysługuje także prawo wypowiedzenia umowy w razie przejęcia kontroli nad Emitentem. Przejęcie
kontroli jest definiowane jako nabycie prawa do wykonywania co najmniej 50% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta wskutek nabycia akcji lub w inny sposób. Wydawca może wypowiedzieć umowę w ciągu
60 dni od powiadomienia przez Emitenta lub od powzięcia informacji przez wydawcę w inny sposób o
zamierzonym lub dokonanym przejęciu kontroli.
W razie wypowiedzenia umowy przez wydawcę w określonych przypadkach wskazanych w umowie, wydawca
ma prawo kontynuowania produkcji gry (produktu produkowanego na podstawie umowy) i wydania gry, także
korzystając z usług innego dewelopera.
Z kolei Emitentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z określonej przyczyny, jaką jest niezapłacenie
wynagrodzenia przez wydawcę, jeśli pomimo żądania skierowanego przez Emitenta takie wynagrodzenie nie
zostało zapłacone w ciągu 30 dni (wypowiedzenie przez Emitenta wymaga zachowania 30-dniowego terminu
wypowiedzenia). Ponadto, w razie naruszenia przez wydawcę postanowień umowy Emitentowi przysługuje prawo
do zawieszenia jej wykonywania (suspension rights).
Umowa określa szczegółowe zasady rozliczeń pomiędzy stronami w następstwie wypowiedzenia umowy przez
wydawcę lub Emitenta w zależności od trybu wypowiedzenia oraz etapu produkcji, na jakim nastąpiło
wypowiedzenie umowy. Zasady te określają wysokość wynagrodzenia, do jakiego jest uprawniony Emitent za
prace wykonane do dnia rozwiązania umowy oraz wynagrodzenia, które może być należne Emitentowi po
rozwiązaniu umowy, a także zasady ponoszenia przez Emitenta dodatkowych kosztów (opłat) na rzecz wydawcy,
w wypadkach szczegółowo opisanych w umowie. Umowa określa także inne prawa i obowiązki stron, jakie mogą
mieć zastosowanie w okresie po jej wypowiedzeniu.
Umowa jest rządzona przepisami prawa Anglii i Walii.
Umowa wykonawcza (content rider) dotycząca Outriders
W związku z pracami nad dalszym wsparciem deweloperskim i rozszerzeniem zawartości gry Outriders w dniu
12 sierpnia 2020 r. Emitent zawarł ze Square Enix umowę wykonawczą (tzw. content rider), będącą częścią
umowy produkcyjno-wydawniczej z dnia 16 lutego 2016 r. (zob. powyżej „—Umowa produkcyjno-wydawnicza
na Outriders”). Content rider określa kolejne etapy prac nad rozszerzeniem zawartości gry (tzw. milestones),
charakterystykę techniczną poszczególnych jego elementów oraz wynagrodzenie przysługujące Emitentowi po ich
odbiorze przez wydawcę.
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W sprawach nieunormowanych w content riderze zastosowanie mają postanowienia umowy produkcyjnowydawniczej.
Umowa produkcyjno-wydawnicza na Project Gemini
W związku z produkcją tytułu Project Gemini Emitent oraz PCF UK zawarły w dniu 12 sierpnia 2020 r. umowę
produkcyjno-wydawniczą (Development and Publishing Agreement) ze Square Enix jako wydawcą.
Postanowienia umowy dotyczące jej zakresu, wzajemnych obowiązków stron umowy, sposobu produkcji gry,
rodzajów i sposobu płatności wynagrodzenia na rzecz Emitenta i PCF UK, prawa pierwszeństwa (right of first
negotiation) dotyczącego negocjacji warunków produkcji produktów związanych z grą, jak również własności IP
oraz wypowiedzenia umowy nie odbiegają w sposób istotny od warunków przewidzianych w umowie
produkcyjno-wydawniczej na produkcję gry Outriders. Na Datę Prospektu produkcja tytułu Project Gemini
odbywa się z wykorzystaniem licencji na Unreal Engine posiadanej przez Emitenta.
Opis umowy produkcyjno-wydawniczej na produkcję gry Outriders został zamieszczony powyżej w punkcie
„⎯Umowa produkcyjno-wydawnicza na Outriders”.
Premiera gry Project Gemini jest planowana do końca 2024 r., a skala tego projektu jest porównywalna z
wielkością gry Outriders.
Umowa produkcyjno-wydawnicza na Project Dagger
W związku z produkcją tytułu Project Dagger PCF U.S. oraz Emitent zawarli w dniu 21 lipca 2020 r. umowę
produkcyjno-wydawniczą (Development and Publishing Agreement) z Take-Two Interactive jako wydawcą.
Zasady ogólne
Umowa określa warunki wyprodukowania przez PCF U.S. gry pod roboczym tytułem Project Dagger oraz innych
produktów, takich jak DLC czy też jej kontynuacje (sequels) (takie inne produkty łącznie z grą Project Dagger
określane są dalej jako „Produkty”). Umowa ma charakter ramowy, a szczegółowe zasady współpracy wydawcy
i PCF U.S. dotyczące Produktów są określane w załącznikach do umowy. Załączniki określają szczegółowe zasady
finansowania produkcji i wypłaty wynagrodzenia na rzecz PCF U.S. z tytułu produkcji określonego Produktu
zależne od postępu prac oraz harmonogramu produkcji w oparciu o uzgodnione kluczowe etapy produkcji (tzw.
milestones). Zawarcie pierwszego załącznika dotyczącego Project Dagger nastąpiło wraz z podpisaniem umowy.
Kolejne załączniki mogą zostać podpisane w przyszłości, jeśli strony uzgodnią zasady współpracy przy kolejnych
etapach prac.
Emitent, jako strona umowy, jest solidarnie z PCF U.S. odpowiedzialny za wykonanie przez PCF U.S. zobowiązań
wynikających z umowy (zob. poniżej „—Umowa gwarancji”). Z kolei wydawca na podstawie umowy uzyskał
wyłączne prawo do finansowania i wydania Produktów w okresie obowiązywania umowy.
Wynagrodzenie z tytułu produkcji gry Project Dagger jest płatne przez wydawcę na rzecz PCF U.S. w ratach, po
osiągnięciu przez PCF U.S. i zaakceptowaniu przez wydawcę uzgodnionego etapu produkcji. Po zakończeniu
każdego z uzgodnionych etapów produkcji PCF U.S. przekazuje wydawcy rezultaty swoich prac, który w
określonym terminie jest zobowiązany poinformować PCF U.S., czy akceptuje te prace czy też ich nie akceptuje
przekazując jednocześnie PCF U.S. listę usterek wymagających usunięcia przez PCF U.S. Umowa określa
szczegółowy tryb postępowania stron w zakresie usuwania usterek i uzyskiwania akceptacji wydawcy. Po
osiągnięciu poszczególnych etapów produkcji gry Project Dagger PCF U.S. jest uprawniony do otrzymania od
wydawcy poszczególnych rat wynagrodzenia zgodnie z harmonogram określonym w załączniku do umowy.
Oprócz wynagrodzenia z tytułu produkcji gry Project Dagger, po rozpoczęciu jej sprzedaży przez wydawcę, PCF
U.S. jest uprawniony do otrzymania tantiem z tytułu sprzedaży gry (royalties). W odniesieniu do gry Project
Dagger oraz jej kontynuacji (sequel) tantiemy z tytułu sprzedaży stanowią określony procent zysku netto
(zdefiniowanego w umowie), przy czym wielkość tego procenta jest uzależniona od wysokości zysku netto z tytułu
sprzedaży gry oraz osiągnięcia przez grę określonego wskaźnika pozytywnych ocen recenzentów (metacritic
score).
Wydawcy przysługuje wyłączne prawo do wydawania, produkcji lub zlecania produkcji Produktów określonych
w umowie. Umowa przyznaje przy tym PCF U.S. prawo pierwszeństwa (first right of refusal) dotyczące negocjacji
warunków produkcji nowych Produktów wyszczególnionych w umowie. W razie podjęcia przez wydawcę decyzji
o rozpoczęciu produkcji takich Produktów, wydawca jest zobowiązany poinformować o tym PCF U.S., a PCF
U.S. może podjąć, na zasadach wyłączności, negocjacje z wydawcą dotyczące uzgodnienia warunków produkcji.
Jeśli w terminie określonym w umowie strony nie uzgodnią warunków współpracy, wydawca może rozpocząć
produkcję takiego Produktu samodzielnie lub zlecić produkcję innemu deweloperowi. Opisane powyżej prawo
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wydawcy dotyczące wydawania w przyszłości określonych Produktów może zostać wypowiedziane przez PCF
U.S. na zasadach i w terminie określonym w umowie.
Umowa określa przypadki i tryb, w jakim wydawca ma prawo przejęcia produkcji Produktu i jego wydania, także
korzystając z usług innego dewelopera. Wydawcy przysługuje także opcja wykupienia od PCF U.S. IP związanego
z Produktami produkowanymi na podstawie umowy.
Zgodnie z umową wszystkie Produkty mają być produkowane z wykorzystaniem silnika Unreal Engine. Na Datę
Prospektu produkcja Project Dagger odbywa się z wykorzystaniem licencji na Unreal Engine posiadanej przez
PCF U.S., a wydawca jest zobowiązany do uzyskania swojej licencji na korzystanie z tego silnika oraz do
przekazania PCF U.S. prawa do korzystania z silnika na określonym etapie produkcji.
PCF U.S. zachował, jako wyłączny właściciel, prawa własności intelektualnej do gry Project Dagger i pozostałych
Produktów, udzielając wyłącznej licencji na korzystanie z tych praw wydawcy w zakresie określonym umową.
Wypowiedzenie umowy
Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, a jej zasięg terytorialny jest nieograniczony. Umowa może zostać
wypowiedziana w całości lub tylko w odniesieniu do określonego załącznika dotyczącego danego Produktu. W
wypadku wypowiedzenia załącznika dotyczącego danego Produktu, umowa obowiązuje w pozostałym zakresie.
Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę (lub określony załącznik) w razie istotnych naruszeń umowy
przez drugą ze stron, o ile takie istotne naruszenie nie zostanie usunięte w okresie 30 dni (termination for breach).
Ponadto, wyłącznie wydawca posiada prawo do następujących rodzajów wypowiedzenia umowy lub określonego
załącznika:
(i) wypowiedzenia z określonych przyczyn (termination for specific causes) obejmujego: (a) naruszenie
przez PCF U.S. wyłącznych praw wydawcy wynikających w szczególności z licencji do Produktów
udzielonej na podstawie umowy; (b) stwierdzenie przez wydawcę niezgodnego z umową zaprzestania
produkcji określonych Produktów przez PCF U.S.; (c) wystąpienie okoliczności określonych
szczegółowo w umowie dotyczących PCF U.S. lub, w ograniczonym zakresie, podmiotów powiązanych
z PCF U.S. w zakresie niewypłacalności, upadłości, likwidacji lub zaprzestania działalności;
(ii) wypowiedzenia bez podawania przyczyny (termination for convenience);
(iii) wypowiedzenia z powodu odmowy zatwierdzenia Produktu na platformę (termination for concept
rejection); oraz
(iv) wypowiedzenia z powodu przejęcia kontroli (termination for change in control).
W odniesieniu do wypowiedzenia umowy przez wydawcę z powodu przejęcia kontroli (termination for change in
control), kontrola jest odmiennie definiowana w zależności od tego, czy do jej przejęcia dochodzi przed Ofertą
zakończoną sukcesem, czy też po tym zdarzeniu. Przejęcie kontroli po Ofercie zakończonej sukcesem oznacza
nabycie (w drodze kupna, zamiany lub w inny sposób, tak bezpośrednio, jak i pośrednio) akcji reprezentujących
50% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez inwestora. Inwestor oznacza zarówno osobę,
jak i grupę osób, w stosunku do których następuje sumowanie liczby głosów posiadanych przez każdą z tych osób
na potrzeby obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji zgodnie z obowiązującymi
przepisami. W razie przejęcia kontroli wydawca ma prawo wypowiedzenia umowy w całości ze skutkiem
natychmiastowym.
Ponadto umowa szczegółowo określa tryb i terminy wypowiedzenia umowy przez wydawcę.
Umowa określa również szczegółowe zasady rozliczeń pomiędzy stronami w następstwie wypowiedzenia umowy
przez wydawcę lub PCF U.S. w zależności od trybu wypowiedzenia oraz etapu produkcji, na jakim nastąpiło
wypowiedzenie umowy. Zasady te określają wysokość wynagrodzenia, do jakiego jest uprawniony PCF U.S. za
prace wykonane do dnia rozwiązania umowy oraz wynagrodzenia, które może być należne PCF U.S. po
rozwiązaniu umowy, a także zasady ponoszenia przez PCF U.S. dodatkowych kosztów (opłat) na rzecz wydawcy
lub zwrotu otrzymanego już wynagrodzenia, w wypadkach szczegółowo opisanych w umowie. Umowa określa
także inne prawa i obowiązki stron, jakie mogą mieć zastosowanie w okresie po jej wypowiedzeniu.
Umowa podlega prawu stanu Nowy Jork, USA.
Premiera gry Project Dagger jest planowana do końca 2024 r., a łączny budżet wydawcy przeznaczony na jej
produkcję przez Grupę wynosi 40 – 60 mln EUR.
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Umowa gwarancji
W związku z solidarną odpowiedzialnością Emitenta za wykonanie przez PCF U.S. zobowiązań wynikających z
umowy produkcyjno-wydawniczej na Project Dagger, w dniu 30 września 2020 r. Emitent zawarł z PCF U.S.
umowę gwarancji. Umowa określa wzajemne zobowiązania stron w zakresie produkcji gry Project Dagger,
odpowiedzialności Emitenta za wykonanie przez PCF U.S. zobowiązań związanych z produkcją gry, jak również
procedury na wypadek skorzystania przez wydawcę z gwarancji udzielanej przez Emitenta i rozliczeń Emitenta z
PCF U.S. związanych ze skorzystaniem przez wydawcę z gwarancji. Ponadto, umowa określa obowiązki
sprawozdawcze ciążące na PCF U.S. w stosunku do Emitenta w związku z wykonywaniem umowy produkcyjnowydawniczej. Umowa przyznaje również Emitentowi prawo do przejęcia produkcji gry Project Dagger od
PCF U.S. we wskazanych w umowie okolicznościach. Zgodnie z umową Emitentowi przysługuje od PCF U.S.
wynagrodzenie określone jako wskazany procent wynagrodzenia PCF U.S. wynikającego z umowy produkcyjnowydawniczej na Project Dagger. Umowa podlega prawu polskiemu.
Umowa pośrednictwa
Zawarcie umowy produkcyjno-wydawniczej na Project Dagger było poprzedzone zawarciem w dniu 1 czerwca
2019 r. przez PCF U.S. z DDM Game Studio Representation, LLC („DDM”) umowy pośrednictwa, na podstawie
której DDM zobowiązała się do świadczenia na rzecz PCF U.S. usług mających na celu zawarcie umowy
produkcyjno-wydawniczej na Project Dagger. Zgodnie z umową w okresie obowiązywania umowy produkcyjnowydawniczej na Project Dagger DDM przysługuje wynagrodzenie w wysokości stanowiącej określony procent
wartości poszczególnych składników wynagrodzenia, które PCF U.S. otrzyma od wydawcy. Wynagrodzenie z
tytułu umowy jest płatne we wskazanym terminie po uzyskaniu przez PCF U.S. określonej części wynagrodzenia
od wydawcy. Umowa podlega prawu stanu Nowy Jork, USA.
Produkty studia People Can Fly na Datę Prospektu
Outriders
Wprowadzenie
Na Datę Prospektu Emitent znajduje się w końcowej fazie prac nad nowy tytułem z gatunku shooter RPG – grą
Outriders, której premiera jest planowana na 2 lutego 2021 r. Gra Outriders przygotowywana jest we współpracy
z wydawcą Square Enix znanym z pracy (jako wydawca lub producent) przy takich tytułach jak serie Final
Fantasy, Deus Ex, Tomb Raider, Just Cause czy Life is Strange. W szczytowym momencie prac nad grą w jej
produkcję zaangażowanych było łącznie około 400 osób. Na Datę Prospektu Emitent planuje wprowadzenie gry
Outriders na konsole nowej generacji Xbox Series X, Xbox Series S oraz PlayStation 5, jak również na PC, a także
konsole Xbox One, PlayStation 4, Xbox One X oraz PlayStation 4 Pro oraz jeszcze w 2021 r. na platformę
streamingową Stadia. Outriders nie jest grą typu GAAS (Game as a Service), tj. nie zawiera mikropłatności,
mechaniki „pojemników” (loot boxes) czy rozwiązań „płać, aby wygrać” (pay-to-win).

118

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Grafika reklamująca Outriders. Źródło: Emitent.

Gatunek
Outriders jest grą z gatunku shooter RPG nastawioną na kształtowanie i doposażanie postaci poprzez zbieranie i
ulepszanie ekwipunku, której fabuła zapewnia przeciętnie około 40 godzin rozgrywki jedną klasą postaci.
Sterowanie postacią w Outriders odbywa się z perspektywy trzeciej osoby (third person perspective; TPP). Gra
jest osadzona w konwencji dark science fiction. Rozgrywka opiera się na systemie hubów, tj. gracz ma możliwość
wielokrotnego powtarzania określonych misji z poziomu miast-baz, wokół których zbudowane są poszczególne
lokacje gry.

Światy Outriders. Źródło: Emitent.
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W trybie online Outriders oferuje rozgrywkę fabularną dla jednego, dwóch albo trzech graczy w systemie
pozwalającym graczom przyłączanie się do rozgrywki już po jej rozpoczęciu i opuszczanie jej przed zakończeniem
danej kampanii bez konieczności przerywania gry przez pozostałych jej uczestników (drop-in-drop-out).
Outriders od momentu swojej premiery będzie dostępna w systemie multiplayer umożliwiającym rozgrywanie
online zarówno etapów walki, jak i części fabularnych, w tym przerywników filmowych (cinematics), przy czym
w fabularnych fragmentach każdy z graczy będzie obserwował swoją postać tak, jakby była ona głównym
bohaterem gry. System multiplayer dostępny będzie w formie gry kooperacyjnej (co-operation; co-op), co będzie
zwiększać liczbę kombinacji taktyk i sposobów walki z przeciwnikami dostępnych w grze. Outriders jest jednak
możliwa do przejścia również w systemie singleplayer, a wybór systemu single- albo multiplayer zależy wyłącznie
od upodobań gracza. Od momentu premiery tryb kooperacyjny Outriders będzie dostępny w tzw. trybie crossplay (full cross-play compatibility), co oznacza, że gra będzie umożliwiała kooperację użytkownikom wszystkich
platform, na jakie gra zostanie wydana, niezależnie od tego, z jakich platform korzystają inni uczestnicy gry.
Dodatkowo gracze, którzy nabędą grę w wersji na konsole obecnej generacji (tj. w szczególności PlayStation 4 i
Xbox One) będą mogli bezpłatnie (z wyłączeniem nabywców wersji pudełkowej gry na PlayStation 4, którzy
nabędą wersję PlayStation 5 digital) aktualizować grę do wersji na konsole nowej generacji. Gra umożliwi również
dostosowanie poziomu trudności rozgrywki do umiejętności i upodobań graczy.

Oficjalna grafika. Źródło: Emitent.

Fabuła
Fabuła Outriders rozgrywa się w dalekiej przyszłości. Ludzie opuszczają Ziemię, która nie jest już w stanie
zapewnić im warunków do życia. W nadziei na znalezienie nowego domu, po długiej podróży, przybywają na
planetę Enoch. Wkrótce po ich przybyciu tajemnicza burza, zwana Anomalią, przetacza się przez Enoch niszcząc
zaawansowane technologie i niwecząc kolonizacyjne plany ludzkości. Koloniści zaczynają budowę
prymitywnych, brutalnych społeczności. Motywem przewodnim gry jest hasło – „Porzuć wszystko, co ludzkie”
(„Leave humanity behind”).
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Planeta Enoch – przed i po Anomalii. Źródło: Emitent.

W grze Outriders gracz wcieli się w rolę tytułowego, nieustannie ewoluującego Outridera, dzięki Anomalii
obdarzonego specjalnymi zdolnościami, charakterystycznymi dla wybranej przez gracza klasy postaci. Gracz
stawi czoła zamieszkującym Enoch ludziom oraz bestiom, w tym wielu obdarzonym przez Anomalię nadnaturalnymi mocami. Celem gry będzie odnalezienie źródła tajemniczego sygnału nadawanego od momentu
przybycia kolonistów z miejsca, które według wierzeń ma być wolne od niszczycielskiego wpływu Anomalii.
Mechaniki
W Outriders gracz będzie miał do wyboru cztery klasy postaci charakteryzujące się nie tylko unikalnymi
umiejętnościami (skills), ale i wyjątkowym dla każdej klasy charakterem rozgrywki. Rozwijając swoją postać
poprzez dodatkowe umiejętności czy znalezione, zdobyte lub ulepszone przedmioty gracz będzie mógł
zdominować pole bitwy stylem walki, który najbardziej mu odpowiada. Gra pozwala na swobodne łączenie ataków
bronią palną i mocy bohatera tworząc unikalne doświadczenie – agresywnej i dynamicznej konfrontacji z
przeciwnikami.

Klasy Outriders. Źródło: Emitent.

Class tree i budowanie postaci
W trakcie rozgrywki gracz będzie zdobywał punkty klasowe (class points), które będzie mógł wykorzystać na
rozwijanie swoich mocy i budowanie własnego stylu gry w formie rozbudowy drzewka klasy (class tree). Dzięki
temu nawet gracze, którzy wybrali tę samą klasę postaci, będą mogli doświadczyć gry w unikalny sposób.
Gra pozwala na wybór klasy postaci spośród czterech dostępnych klas oraz stworzenie własnego bohatera i
rozwijanie jego umiejętności, co w połączeniu z bardzo dużym wyborem broni i pancerzy, pozwala na bardzo dużą
liczbę kombinacji.
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Class tree (drzewko klasy). Źródło: Emitent.

Bronie
Kluczowe znaczenie dla rozgrywki w Outriders będzie miał bardzo duży wybór broni i pancerzy dostępnych w
grze. Wraz z rozwojem bohatera w czasie rozgrywki, wygląd jego wyposażenia również będzie ulegał
przeobrażeniu.

Bronie. Źródło: Emitent.

Poza obdarzeniem Outriderów oraz ich przeciwników nadludzkimi mocami, Anomalia będzie wpływała również
na wyposażenie. W efekcie, broń i opancerzenie obdarzone własnymi atrybutami będą łączyć się z
umiejętnościami Outridera, co pozwoli na tworzenie synergii pomiędzy mocami bohatera i jego ekwipunkiem.
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Equipment (wyposażenie). Źródło: Emitent.

Replayability i challenge (powtórne przejście gry i poziomy trudności)
Na początkowym etapie gra jest nakierowana na główny wątek fabularny, jednak szybko otwiera przed graczem
nowe możliwości, takie jak misje poboczne (side quests). Misje poboczne nie są obowiązkowe, ale dają możliwość
wzmocnienia postaci poprzez zdobycie dodatkowych punktów doświadczenia oraz pozwalają na eksplorację
świata, opowiadając przy okazji dodatkowe historie o Enoch i jej mieszkańcach. Każdy side quest jest powtarzalny
i gracz może próbować pokonywać go na coraz wyższych poziomach trudności. Po zakończeniu głównego wątku
w grze odblokowuje się tzw. end game pozwalający na realizację unikalnych ekspedycji – nowych przygód, które
do przejścia wymagają odblokowania bardziej zaawansowanych umiejętności i lepszego wyposażenia bohatera.
Dzięki powyższemu, gra zachęca do pozostawania z nią na dłużej.
Odbiór i recenzje gry
Od początku 2020 r. wydawca Square Enix, we współpracy z Emitentem, prowadził rozbudowane działania
marketingowe i promocyjne gry Outriders. Rozpoczęły się one tzw. Hands-on Preview gry, które było
prezentowane na dwóch dużych zamkniętych eventach prasowych dla przedstawicieli najważniejszych mediów
branżowych oraz najbardziej wpływowych gamingowych influencerów (liderów opinii w mediach
społecznościowych) w Warszawie (styczeń 2020 r.) oraz w Los Angeles (luty 2020 r.). Były to największe tego
typu wydarzenia w historii działań marketingowych grupy Square Enix. Ponadto, gra była prezentowana na
konferencji PAX EAST 2020 w Bostonie na przełomie lutego i marca 2020 r. Dodatkowo, w związku z
odwołaniem najważniejszych wydarzeń branżowych, począwszy od 28 maja 2020 r. Emitent wraz ze Square Enix
rozpoczęli organizowanie tzw. Outriders Broadcast będących comiesięcznymi wydarzeniami online,
odbywającymi się na kanale YouTube gry oraz platformie Twitch, których celem jest prezentacja kolejnych
szczegółów rozgrywki. Wydarzenie było komentowane przez szereg wiodących serwisów poświęconych grom
wideo.
W związku z podjętymi działaniami marketingowymi gra była recenzowana w najbardziej prestiżowych mediach
branżowych na świecie i w Polsce, oraz przez najbardziej wpływowych recenzentów internetowych. Grze została
również poświęcona okładka i wielostronicowy artykuł największego magazynu gamingowego na świecie, Game
Informer. W efekcie trzy kolejne tytuły zespołu People Can Fly, Bulletstorm, Gears of War: Judgment oraz
Outriders, jako jedynego dewelopera w Polsce, zostały opublikowane na tytułowej stronie tego prestiżowego,
amerykańskiego wydawnictwa.
Emitent i wydawca na bieżąco prezentują nowe informacje oraz materiały dotyczące gry na stronach
internetowych Emitenta, wydawcy oraz oficjalnej stronie internetowej gry, jak również na ich profilach
społecznościowych, w tym profilu społecznościowym gry. W dniu 8 października 2020 r. wydawca Outriders
poinformował o zmianie terminu premiery gry z pierwotnie planowanego terminu – końca 2020 r. na 2 lutego
2021 r. chcąc udostępnić graczom dodatkowe funkcjonalności, w tym m.in. możliwość gry kooperacyjnej w
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formule cross-play od momentu premiery gry (zob. „—Produkty studia People Can Fly na Datę Prospektu—
Outriders—Gatunek”) oraz umożliwić aktualizację wersji gry przeznaczonych na dotychczasowe konsole do
wymogów nowej generacji konsol. Komunikat wydawcy spotkał się w większości z pozytywnym przyjęciem
zarówno mediów branżowych, jak i recenzentów oraz graczy. Na Datę Prospektu działania marketingowe są
kontynuowane, a ich intensyfikacja ma nastąpić w okresie bezpośrednio poprzedzającym premierę gry.
Pozostałe produkty studia People Can Fly
Poniższa tabela podsumowuje najważniejsze produkcje studia People Can Fly wyprodukowane do Daty Prospektu.
Ze względu na długą historię działalności studia produkcyjnego People Can Fly, studio funkcjonowało w ramach
różnych form prawnych i pod różnymi firmami (zob. „Opis działalności—Istotne zdarzenia w rozwoju działalności
Grupy”). W poniższej tabeli przedstawiono informacje zarówno na temat formy prawnej, w jakiej działało studio
w okresie pracy nad daną produkcją, jak również zakresu prac studia. Produkcje, w które studio było
zaangażowane w mniejszym stopniu, zostały wskazane w przypisie do tabeli.
Forma prawna studia
People Can Fly
Adrian Chmielarz

People Can Fly
sp. z o.o.(1)
Epic Games Poland
sp. z o.o. (tj. poprzednik
prawny Emitenta) jako
większościowy wspólnik
People Can Fly sp.
z o.o.*(1)

Epic Games Poland
sp. z o.o. (tj. poprzednik
prawny Emitenta) jako
jedyny wspólnik People
Can Fly sp. z o.o.(1)

Tytuł

Data
wydania

Painkiller
Painkiller:
Battle Out of Hell
Painkiller:
Hell Wars

2004

Gears of War
Gears of War 2

2007
2008

Bulletstorm

2011

Bulletstorm:
Gun Sonata

2011

Bulletstorm:
Blood Symphony
Gears of War 3

2011
2011

Gears of War: Judgment
Gears of War: Judgment:
Haven
Gears of War: Judgment:
Call to Arms
Gears of War: Judgment:
Dreadnought
Gears of War: Judgment:
Lost Relics

2004
2006

2013
2013
2013
2013
2013

Zakres
Produkcja oryginalna
DLC do gry Painkiller
Produkcja oryginalna
Port gry na konsolę Xbox
Produkcja oryginalna

Port gry na PC
Współpraca produkcyjna z Epic Games
Współpraca produkcyjna z Epic Games
Produkcja oryginalna
(we współpracy z Epic Games)
DLC do gry Bulletstorm
Produkcja oryginalna
(we współpracy z Epic Games)
DLC do gry Bulletstorm
Produkcja oryginalna
(we współpracy z Epic Games)
Współpraca produkcyjna z Epic Games

Koprodukcja z Epic Games
DLC do gry Gears of War: Judgment
Koprodukcja z Epic Games
DLC do gry Gears of War: Judgment
Koprodukcja z Epic Games
DLC do gry Gears of War: Judgment
Koprodukcja z Epic Games
DLC do gry Gears of War: Judgment
Koprodukcja z Epic Games

Wydawca
DreamCatcher
Interactive
DreamCatcher
Interactive
DreamCatcher
Interactive

Microsoft Studios
Microsoft Studios
Electronic Arts

Electronic Arts

Electronic Arts
Microsoft Studios

Microsoft Studios
Microsoft Studios
Microsoft Studios
Microsoft Studios
Microsoft Studios

PCF Group sp. z o.o.
(po zmianie formy
prawnej PCF Group S.A.)

Bulletstorm:
Produkcja oryginalna, wersja remaster
Full Clip Edition
2017
gry Bulletstorm
Gearbox Publishing
Bulletstorm:
Produkcja oryginalna, wersja gry na
Duke of Switch Edition
2019
konsolę Nintendo Switch
Gearbox Publishing
Outriders
2021
Produkcja oryginalna, w toku
Square Enix
(1)
W dniu 31 sierpnia 2020 r. People Can Fly sp. z o.o. połączyła się z Emitentem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie
na Emitenta (spółka przejmująca) całego majątku People Can Fly sp. z o.o. (spółka przejmowana).
* W ramach trwającego osiem lat partnerstwa z Epic Games studio współpracowało także przy takich projektach jak: Infinity Blade, SpyJinx,
Unreal Tournament, Paragon i Fortnite.
Źródło: Spółka.

Nowe produkty studia People Can Fly
Na Datę Prospektu Grupa prowadzi prace nad nową grą z segmentu AAA pod roboczym tytułem Project Dagger,
którą Grupa realizuje z Take-Two Interactive będącym jednym z czołowych, globalnych wydawców gier z
segmentu AAA. Wiodącą rolę w pracach nad grą pełni PCF U.S. Celem Grupy jest stworzenie oryginalnej gry w
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nowym dla Grupy obszarze gier akcji RPG, z nowymi elementami rozgrywki i rozwiązaniami fabularnymi
niestosowanymi dotychczas przez Grupę. Projekt ma dać początek nowej serii gier dedykowanej platformom
gamingowym nowej generacji. Opis umowy produkcyjno-wydawniczej na nową grę został zamieszczony w
punkcie „—Segment produkcji gier wideo—Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na zlecenie—Umowa
produkcyjno-wydawnicza na Project Dagger”. Łączny budżet wydawcy przeznaczony na produkcję Project
Dagger przez Grupę wynosi 40 – 60 mln EUR.
Na Datę Prospektu gry akcji (action games) są niezwykle popularne. Spośród dziesięciu najpopularniejszych
gatunków gier wideo wśród graczy PC oraz widzów w serwisie Twitch w czerwcu 2020 r. pierwszych pięć można
zaliczyć do szeroko pojętych gier akcji (shooter, Battle Arena, gry przygodowe, Battle Royale i RPG) (zob.
„Otoczenie rynkowe—Rynek gier typu shooter” oraz „—Gry akcji i RPG”), co powoduje, że potencjalny zakres
odbiorców takich gier jest szerszy niż gier typu shooter. Fabularne gry akcji (action role-playing game; action
RPG), będące jednym z podgatunków gier akcji, na Datę Prospektu są jednymi z najpopularniejszych gatunków
gier wideo na świecie. Wydana w 2013 r. gra Grand Theft Auto V (GTA V) będąca grą akcji z elementami RPG,
do maja 2020 r. została sprzedana w liczbie około 130 mln egzemplarzy, co oznacza, że po Minecraft jest drugą
najlepiej sprzedającą się grą w historii. Innymi grami z gatunku RPG o wysokiej popularności były gry Diablo III
i The Elder Scrolls V: Skyrim, z których każda sprzedała po około 30 mln kopii (według stanu na luty 2020 r.),
Red Dead Redemption 2 z 29 mln sprzedanych egzemplarzy (według stanu na luty 2020 r.) oraz Wiedźmin 3: Dziki
Gon, który do końca grudnia 2019 r. sprzedał się w ponad 28 mln kopii. Pozycjonowanie Project Dagger jako gry
z kategorii gier akcji RPG stanowi krok w kierunku zdobycia przez produkty Grupy szerszego grona odbiorców.
Ponadto na Datę Prospektu Emitent prowadzi prace nad tytułem Project Gemini, grą z segmentu AAA dla
wydawcy Square Enix. Opis umowy produkcyjno-wydawniczej dotyczącej nowej gry został zamieszczony w
punkcie „—Segment produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na zlecenie—Umowa
produkcyjno-wydawnicza na Project Gemini”. Skala gry Project Gemini jest porównywalna z wielkością gry
Outriders.
Emitent planuje wyprodukować oba tytuły do końca 2024 r.
Na Datę Prospektu Emitent prowadzi również prace związane z dalszym wsparciem deweloperskim i
rozszerzeniem zawartości gry Outriders (zob. „—Umowa wykonawcza (content rider) dotycząca Outriders”).
Produkcja DLC do gier wideo
Poza produkcją pełnowymiarowych gier wideo Emitent zajmuje się przygotowywaniem DLC, czyli dodatkowych
treści do pełnych wersji gier, którą to działalność Emitent również zalicza do segmentu produkcji gier na zlecenie.
Wszelkiego rodzaju DLC mają na celu podtrzymanie zainteresowania daną pozycją, tak wśród dotychczasowych
graczy, jak i potencjalnych nowych, stanowiąc jednocześnie dodatkowy, istotny dochód z gry. Ponadto, ich
wydanie umożliwia uatrakcyjnienie późniejszych reedycji czy edycji kolekcjonerskich gry poprzez wydanie gry
wraz ze wszystkimi DLC w pakiecie (jak np. w przypadku edycji Painkiller: Black Edition).
Sposób i harmonogram produkcji DLC do pełnej wersji gry wideo może istotnie różnić się w zależności od
rodzaju, wielkości i charakteru dodatkowej treści. Nazwa DLC może być użyta zarówno w stosunku do nowej
mapy czy misji do bezpłatnego pobrania z serwisu internetowego, jak i nowej kampanii uzupełnionej o nieznanych
wcześniej bohaterów, lokacje i misje zapewniającej kilkadziesiąt dodatkowych godzin rozgrywki w cenie około
15-20 USD, a przy wersjach rozbudowanych nawet około 30 USD.
W razie podjęcia decyzji o przygotowaniu DLC do danego tytułu, praca nad nim może rozpocząć się już w
momencie ukończenia wersji etapu content complete gry, która ma stanowić podstawę dla DLC.
Do Daty Prospektu studio People Can Fly wyprodukowało m.in. następujące DLC:
•

do gry Painkiller – Painkiller: Battle Out of Hell (2004 r.);

•

do gry Bulletstorm – Gun Sonata oraz Blood Symphony (oba 2011 r.);

•

do gry Gears of War: Judgment – Haven, Call to Arms, Dreadnought, Lost Relicts (wszystkie 2013 r.);

•

do gry Fortnite – Transylvania Theme (2018 r.), którego wybrane elementy zostały wydane przez grupę Epic
Games do Daty Prospektu.
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Segment praw autorskich do wyprodukowanych gier (tantiemy)
Wprowadzenie
W ramach segmentu praw autorskich do wyprodukowanych gier (tantiemy) Grupa osiąga zyski z praw autorskich
do wyprodukowanych przez siebie gier wideo na podstawie umów z wydawcami. Na Datę Prospektu zyski Grupy
kwalifikowane do zysków z segmentu praw autorskich do wyprodukowanych gier (tantiemy) pochodzą przede
wszystkim z wersji remaster gry Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition, w stosunku do której Emitent
zachował prawa autorskie udzielając wydawcy licencji wyłącznej, na czas nieokreślony, oraz w stopniu
nieistotnym z gry Painkiller wraz z DLC Painkiller: Battle Out of Hell i jej reedycjami Painkiller: Gold Edition
oraz Painkiller: Black Edition.
Poniżej zamieszczony został opis umowy produkcyjno-wydawniczej dotyczącej wersji remaster gry Bulletstorm
– Bulletstorm: Full Clip Edition na podstawie której Emitent jest uprawniony do wynagrodzenia w formie tantiem.
Ze względu na niematerialność zysków osiąganych przez Grupę z gry Painkiller Emitent zdecydował o
niezamieszczaniu opisu umowy produkcyjno-wydawniczej na grę Painkiller w Prospekcie.
Umowy dotyczące segmentu praw autorskich do wyprodukowanych gier (tantiemy)
Umowa produkcyjno-wydawnicza na Bulletstorm: Full Clip Edition (remaster)
W związku z produkcją wersji remaster gry Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition w dniu 24 października
2016 r. Spółka zawarła umowę produkcyjno-wydawniczą (Development and Publishing Agreement) z Gearbox
Publishing, LLC (spółką z siedzibą we Frisco, stan Teksas, USA) jako wydawcą, do której w dniu 29 sierpnia
2017 r., w charakterze strony dołączyła również spółka PCF U.S. Na podstawie umowy Emitent jest uprawniony
do wynagrodzenia w formie tantiem. Emitent zachował prawa własności intelektualnej do gry, ale udzielił na rzecz
wydawcy licencji wyłącznej, na czas nieokreślony uprawniającej do gospodarczego wykorzystywania gry na
wszystkich polach eksploatacji (istniejących lub powstałych w przyszłości). Umowa definiuje istotne naruszenia
umowy przez wydawcę oraz przez Emitenta, których wystąpienie upoważnia drugą ze stron do wypowiedzenia
umowy ze skutkiem natychmiastowym (po ewentualnym upływie dodatkowego terminu przeznaczonego na
usunięcie takiego naruszenia). Umowa jest rządzona prawem stanu Teksas, USA.
Produkty segmentu praw autorskich do wyprodukowanych gier (tantiemy)
Painkiller
Gra Painkiller stanowi pierwszy projekt studia People Can Fly. Gra została wydana w 2004 r. przez DreamCatcher
Interactive Inc. osiągając dużą popularność poza granicami Polski. W 2004 r. wydane zostało wyprodukowane
przez studio People Can Fly rozszerzenie gry pod tytułem Painkiller: Battle Out of Hell.
Painkiller stanowi grę z gatunku horror shooter FPP, której akcja rozgrywa się w czyśćcu, a gracz ma do
dyspozycji szeroki zestaw nietypowych broni (takich jak Stakegun, czyli kultowa Kołkownica). Gra została
stworzona na platformę PC z systemem operacyjnym Windows i umożliwia rozgrywkę zarówno w trybie single–
jak i multiplayer. W kolejnych latach ukazały się reedycje gry: Painkiller: Gold Edition oraz Painkiller: Black
Edition, obie wyprodukowane przez Grupę, jak również wydanie oryginalnej gry na konsolę Xbox (Painkiller:
Hell Wars).
Bulletstorm: Full Clip Edition (remaster)
Wersja remaster gry Bullestorm – Bulletstorm: Full Clip Edition został wyprodukowany w 2017 r. i stanowi grę
z gatunku shooter FPP w klimacie science fiction. Cechami charakterystycznymi gry są duża liczba
zróżnicowanych broni pozwalających na zadawania przeciwnikom różnorodnych rodzajów obrażeń.
Urozmaiceniem, w stosunku do innych gier z gatunku shooter FPP, jest system punktowy premiujący kreatywne
sposoby walki i eliminacji przeciwników, tzw. skillshoty, które w połączeniu z futurystycznymi lokalizacjami oraz
możliwością gry w systemie multiplayer stanowią urozmaicenie rozgrywki. W porównaniu z serią gier
Bulletstorm, gra posiada nowe modyfikacje rozgrywki (modes), w tym Overkill Campaign Mode, w której gracz
od początku rozgrywki dysponuje wszystkimi rodzajami broni dostępnymi w grze.
Gra została wydana na platformy PC z systemem operacyjnym Windows, PlayStation 4 (w obu przypadkach z
możliwością gry w rozdzielczości 4K) oraz Xbox One. Od 2019 r. gra jest dostępna również na Nintendo Switch.
Do Daty Prospektu sprzedanych zostało ponad 600 tys. kopii gry.
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Wpływ pandemii COVID-19 na Grupę
Wprowadzone w wielu krajach ograniczenia poruszania się i inne środki ostrożności znalazły bezpośrednie
przełożenie na Grupę. Z chwilą zamknięcia określonych gałęzi gospodarki (lockdown) zarówno w Polsce, jak i
innych jurysdykcjach, w których Grupa prowadzi działalność, zespół produkcyjny Grupy rozpoczął pracę zdalną,
która przebiega bez istotnych zakłóceń. W szczególności praca zdalna nie wpływa w istotny sposób na
efektywności zespołu deweloperskiego Grupy ani terminowość realizacji kolejnych etapów prac nad grą Outriders
(zob. „—Działalność—Segmenty działalności—Segment produkcji gier na zlecenie—Proces produkcji gry”), a
także nie wpływa w sposób materialny na wstępne prace deweloperskie prowadzone w stosunku do projektów
Project Dagger, Project Gemini oraz prace nad dalszym wsparciem deweloperskim i rozszerzeniem zawartości
gry Outriders.
Wpływ pandemii na proces produkcji gry Outriders był odczuwalny w obszarze procesu testowania gry ze
względu na ograniczoną dostępność osób testujących gry wideo i wykrywających błędy, szczególnie na przełomie
I i II kwartału 2020 r. Powyższe nie stanowiło specyficznego problemu Grupy, a cechowało znakomitą większość
producentów gier z segmentu Triple-A, którzy byli na podobnym etapie zaawansowania prac deweloperskich co
Grupa.
W kwietniu i maju 2020 r. obserwowane było również ograniczenie działalności związanej z certyfikacją gier
przez właścicieli platform, co jednak w ocenie Emitenta nie wpłynęło na dokonaną przez wydawcę zmianę terminu
premiery gry Outriders z końca grudnia 2020 r. na 2 lutego 2020 r. ze względu na fakt, że Grupa nie osiągnęła w
tamtym czasie tego etapu produkcji gry.
Ponadto, ze względu na datę premiery gry Outriders zaplanowaną na 2 lutego 2021 r., wydawca gry wraz ze
Spółką byli zmuszeni zmienić sposób budowania zainteresowania grą. W efekcie pandemii zostały bowiem
odwołane lub odbyły się w zmienionej formie (wirtualnie) kluczowe dla promocji gry branżowe wydarzenia, takie
jak targi E3 czy Gamescom. W to miejsce, w drugim kwartale 2020 r., począwszy od 28 maja 2020 r., Emitent
wraz ze Square Enix rozpoczęli organizowanie tzw. Outriders Broadcast będących comiesięcznymi wydarzeniami
online, odbywającymi się na kanale YouTube gry oraz platformie Twitch, których celem jest prezentacja kolejnych
szczegółów rozgrywki. Wydarzenie było komentowane przez szereg wiodących serwisów poświęconych grom
wideo budując tym samym marketing gry przed jej premierą.
Również druga faza pandemii COVID-19 obserwowana od września 2020 r., wobec braku decyzji o zamknięciu
określonych gałęzi gospodarki (tzw. lockdown) w większości krajów europejskich i na świecie, nie wpływała do
Daty Prospektu w sposób odczuwalny na proces produkcji gier przez Grupę.
Na Datę Prospektu pandemia COVID-19 pozostaje również bez wpływu na finansowanie produkcji gier Grupy
zapewniane przez wydawców. W związku z pandemią COVID-19 Grupa skorzystała ze wsparcia finansowego
udzielonego przedsiębiorcom przez rządy Polski oraz USA (zob. „—Istotne umowy”).
Główne czynniki ryzyka dotyczące pandemii COVID-19 zostały opisane w rozdziale „Czynniki ryzyka—Czynniki
ryzyka związane z działalnością Grupy—Ryzyko związane z opóźnieniem lub niedojściem do skutku premiery gry
Outriders lub innych gier produkowanych przez Grupę” oraz „—Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym
działa Grupa—Ryzyko niekorzystnych zmian ogólnej sytuacji gospodarczej i warunków ekonomicznych; ryzyko
niekorzystnych zmian związanych z pandemią COVID-19”.
Kanały dystrybucji produktów Grupy
Na Datę Prospektu gry wyprodukowane przez studio People Can Fly są dostępne na terenie całego świata w
modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem platform dystrybucyjnych będących największymi
dystrybutorami gier na świecie o dominującej pozycji w cyfrowej sprzedaży gier z segmentu AAA, jak również w
modelu dystrybucji pudełkowej, będącym tradycyjnym modelem sprzedaży gier wideo.
Głównymi kanałami dystrybucji cyfrowej produktów Grupy są platforma dystrybucyjna Steam (dla gier na
komputery osobiste (PC)) oraz platformy dystrybucyjne PlayStation Store i Microsoft Store (dla gier na konsole).
Ponadto, gry Grupy dostępne są w innych kanałach dystrybucji, takich jak: (i) cyfrowa platforma Nintendo eShop
będąca platformą dystrybucyjną stworzoną przez Nintendo przeznaczoną dla konsol Nintendo, oraz (ii) wiodące
sieci sprzedaży detalicznej będące elementem dystrybucji pudełkowej gier.
Emitent planuje wprowadzenie gry Outriders na konsole nowej generacji Xbox Series X, Xbox Series S oraz
PlayStation 5, jak również na PC, a także konsole Xbox One, PlayStation 4, Xbox One X oraz PlayStation 4 Pro.
Jeszcze w 2021 r. gra Outriders dostępna będzie również w Stadii, pionierskim serwisie streamingowym dla graczy
funkcjonującym w ramach koncernu Google.
Emitent nie prowadząc działalności wydawniczej nie jest stroną umów dystrybucyjnych. Umowy te zawierane są
bezpośrednio przez wydawcę.
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Główne kanały dystrybucji produktów Grupy
Komputery osobiste (PC)
Steam
Steam, należąca do Valve Corporation, to największa platforma służąca do dystrybucji cyfrowej gier wideo oraz
do zarządzania prawami cyfrowymi. Według danych Steam w 2019 r. platforma posiadała ponad miliard
zarejestrowanych użytkowników, a miesięcznie korzystało z niej około 95 mln użytkowników (dane na grudzień
2019 r.). Posiadanie konta Steam pozwala użytkownikowi na instalację i zarządzanie oprogramowaniem na wielu
komputerach. Steam udostępnia ponadto ogólnodostępny interfejs programowania aplikacji (API) – Steamworks,
który pozwala na zintegrowanie z produktami takich funkcji jak m.in. zabezpieczenie przed kopiowaniem czy
mikropłatności. Steam stanowi również system gry wieloosobowej oraz serwis społecznościowy skoncentrowany
wokół tematyki gier wideo pozwalający na korzystanie z takich funkcji jak listy i grupy znajomych, rozmowy
głosowe oraz czaty dostępne w czasie rozgrywki.
Epic Games Store
Epic Games Store to należąca do Epic Games, konkurencyjna względem Steam platforma służąca do dystrybucji
cyfrowej gier wideo oferująca klientom darmowy i płatny dostęp do gier, a twórcom gier dostęp do społeczności,
sieci influencerów oraz możliwość tworzenia stron dedykowanym ich produktom. Według danych Epic Games w
grudniu 2019 r. platforma posiadała około 108 mln klientów (61 mln zarejestrowanych użytkowników według
stanu na drugą połowę czerwca 2020 r.).
Konsole
PlayStation Store
PlayStation Store, należąca do Sony Interactive Entertainment, producenta konsol PlayStation, to funkcjonująca
od 2006 r. cyfrowa platforma oferująca płatne oraz darmowe treści dla użytkowników urządzeń typu PlayStation,
takie jak gry oraz dodatki do nich. Sklep jest częścią multimedialnego centrum rozrywki, Playstation Network,
które oferuje także serwis filmowy (PlayStation Video), muzyczny (Playstation Music, partnerstwo ze Spotify),
społecznościowy (PlayStation Plus) oraz rozwiązania z zakresu „cloud gaming” (PlayStation Now). W ramach
sieci PlayStations funkcjonuje także blog (PlayStation Blog), dedykowany tematyce gier i nowych technologii.
Według danych Sony Interactive Entertainment w grudniu 2019 r. platforma posiadała około 103 mln aktywnych
użytkowników. W listopadzie 2020 r. odbyła się premiera PlayStation 5 – konsoli nowej generacji.
Microsoft Store
Microsoft Store jest cyfrową platformą dystrybucyjną firmy Microsoft. W zakresie dystrybucji gier wideo na
konsole platforma odpowiada platformie PlayStation Store, ale jest dedykowana użytkownikom konsol z serii
Xbox produkcji Microsoft. Według danych Microsoft w lipcu 2019 r. platforma posiadała około 65 mln aktywnych
użytkowników konsoli z serii Xbox (Xbox Live). W IV kwartale 2020 r. odbyła się premiera konsol nowej
generacji Xbox Series X oraz Xbox Series S.
Dystrybucja pudełkowa
Sprzedaż gier wideo w tradycyjnych kanałach i sieciach dystrybucji z roku na rok ulega obniżeniu. Prognozuje
się, że udział sprzedaży pudełkowej będzie w dalszym ciągu maleć na rzecz dystrybucji cyfrowej, a wydania
pudełkowe będą miały charakter przede wszystkim kolekcjonerski. Niemniej, szczególnie w segmencie gier AAA,
sprzedaż pudełkowa w dalszym ciągu stanowi istotny strumień przychodów ze sprzedaży gier, szczególnie w
newralgicznym okresie związanym z premierą gry, oraz ważny aspekt budowania wizerunku ukazujących się na
rynku tytułów.
Inne kanały dystrybucji produktów Grupy
Stadia
Stadia jest pionierskim serwisem streamingowym dla graczy funkcjonującym w ramach koncernu Google, który
zadebiutował w listopadzie 2019 r. Celem projektu jest zmiana modelu dystrybucji gier wideo poprzez wdrożenie
rozwiązań z zakresu „Cloud Gaming” i zniesienie ograniczeń technologicznych po stronie graczy. Użytkownicy
serwisu streamingowego Stadia będą mogli uzyskać dostęp do biblioteki gier posiadając jedynie sprawne łącze
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internetowe i przeglądarkę Google Chrome, bez konieczności zakupu zaawansowanych komputerów osobistych
czy konsol nowej generacji.
Nintendo eShop
Nintendo eShop to cyfrowa platforma dystrybucyjna stworzona przez Nintendo i przeznaczona dla konsol
Nintendo 3DS, Wii U oraz Nintendo Switch. Warunkiem dystrybucji gry na tej platformie jest stworzenie
kompatybilnej z nią wersji gry. W 2019 r. Grupa stworzyła wersję remaster gry Bulletstorm – Bulletstorm: Full
Clip Edition przeznaczoną na konsolę Nintendo Switch zatytułowaną Bulletstorm: Duke of Switch Edition.
Istotne umowy
Poniżej przedstawiono streszczenie każdej z istotnych umów, której stroną jest Emitent lub Spółka Zależna, za
okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających Datę Prospektu, a także za okres wcześniejszy w zakresie, w jakim
umowy te określały istotne prawa lub obowiązki Grupy istniejące na Datę Prospektu, innych niż umowy zawierane
w normalnym toku działalności. Poniższy opis nie uwzględnia opisu istotnych umów z podmiotami powiązanymi
Emitenta, których opis został zamieszczony w rozdziale „Transakcje z podmiotami powiązanymi”.
Rozporządzenie Prospektowe oraz akty delegowane do Rozporządzenia Prospektowego nie określają
szczegółowych kryteriów w zakresie oceny istotności zawieranych umów. Emitent w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu przejrzystości informacji zawartych w Prospekcie, przy jednoczesnym zachowaniu
adekwatnego wpływu danej umowy na działalność prowadzoną przez Emitenta, jako próg ujawnienia zawartych
poza normalnym tokiem działalności umów oraz zakwalifikowania ich jako istotne, przyjął takie umowy, których
wartość przekraczała kwotę 500 tys. PLN, to jest 1% kapitałów własnych Emitenta na dzień 31 grudnia 2019 r.,
zgodnie z Historycznymi Informacjami Finansowymi za lata 2019-2017 oraz takie umowy, które nie spełniały
kryterium wartościowego wskazanego powyżej, jednakże były kwalifikowane przez Spółkę jako istotne ze
względu na ich znaczący wpływ na kluczowe dla Spółki obszary działalności.
W ocenie Emitenta, na Datę Prospektu do umów istotnych z punktu widzenia Grupy, innych niż umowy zawierane
w normalnym toku działalności, należą:

•

umowy finansowe leasingu operacyjnego z uwagi na ich wartość;

•

umowa najmu siedziby Emitenta z uwagi na jej wartość;

•

umowa pożyczki udzielona PCF U.S. przez Beverly Bank & Trust Company, N.A. z uwagi na jej wartość;

•

umowa udzielenia i wypłaty ulgi podatkowej na rzecz PCF Canada z uwagi na jej wartość;

•

umowa subwencji z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w ramach programu rządowego związanego z
pandemią COVID-19 z uwagi na jej wartość;

•

Umowa Akcjonariuszy, ze względu na jej znaczący wpływ na kluczowe dla Spółki obszary działalności;

•

wstępne porozumienie pomiędzy Emitentem a Square Enix określające zasady współpracy stron w związku
z emisją warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych do zaoferowania na rzecz Square Enix, ze względu na
jej znaczący wpływ na kluczowe dla Spółki obszary działalności; oraz

•

umowa cesji praw własności intelektualnej na rzecz PCF U.S., ze względu na jej znaczący wpływ na
kluczowe dla Spółki obszary działalności oraz z uwagi na jej wartość.

Opis Umowy Akcjonariuszy został zamieszczony w rozdziale „Znaczni akcjonariusze⎯Umowa Akcjonariuszy”.
W ocenie Emitenta pozostałe umowy opisane w niniejszym rozdziale stanowią istotne umowy zawarte w
normalnym toku działalności.
Umowy finansowe leasingu operacyjnego
W ramach limitu przyznanego Emitentowi przez Pekao Leasing sp. z o.o. wynoszącego 2 mln PLN
(„Leasingodawca”), Emitent zawiera z Leasingodawcą umowy leasingu operacyjnego, na podstawie których
Emitent otrzymuje do używania w szczególności sprzęt komputerowy (taki jak zestawy komputerowe i urządzenia
sieci), meble i inne wyposażenie biurowe. Na Datę Prospektu Emitent zawarł z Leasingodawcą 19 umów leasingu
operacyjnego, a łączna wartość wyposażenia dostarczonego Emitentowi (obliczona według ceny nabycia) wynosi
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1,9 mln PLN. Jednocześnie zgodnie ze Śródrocznymi Informacjami Finansowymi za I półrocze 2020 r. łączna
wartość zobowiązania wynikającego z umów leasingu operacyjnego na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiła 1,2 mln
PLN. Wszystkie umowy leasing są zawierane w oparciu o wzorcową dokumentację stosowaną przez
Leasingodawcę i ich istotne postanowienia w każdej z zawartych umów co do zasady pozostają bez zmian. Poniżej
przedstawiony jest opis typowej umowy leasingu zawartej z Leasingodawcą.
Na podstawie umowy leasingu Leasingodawca jako podmiot finansujący zobowiązuje się do zakupu od dostawcy
określonego wyposażenia w celu przekazania go Emitentowi do używania i ewentualnego pobierania pożytków.
W zamian Emitent zobowiązany jest do uiszczania na rzecz Leasingodawcy wynagrodzenia, na które składają się
opłata wstępna oraz rat leasingowe, w wysokości i zgodnie z harmonogramem określonym w umowie leasingu.
Wynagrodzenie równe jest cenie zakupu wyposażenia (z uwzględnieniem kosztów finansowych i innych kosztów
poniesionych przez Leasingodawcę) powiększonej o dodatkową kwotę ustaloną w oparciu o uzgodnioną stawkę
WIBOR. Przez okres trwania umowy leasingu (okres leasingu) wyposażenie pozostaje własnością
Leasingodawcy, przy czym Emitentowi, po zakończeniu okresu leasingu przysługuje opcja jego wykupu za cenę
określoną w umowie. Emitent jest zobowiązany do ubezpieczenia na rzecz Leasingodawcy wyposażenia
przekazanego na podstawie umowy leasing przez cały okres leasingu (zob. punkt poniżej „—Ubezpieczenia”).
Wraz z zawarciem umowy leasingu zawierane są umowy sprzedaży, na podstawie których Leasingodawca nabywa
wyposażenie od określonego dostawcy w celu przekazania go Emitentowi. Zabezpieczenie umów leasingu
stanowią weksle własne wystawiane przez Emitenta.
Umowa najmu biura w Warszawie
Na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 4 października 2019 r., ze zmianami, z A11 Bis sp. z o.o. jako
wynajmującym, Spółka jest najemcą pomieszczeń biurowych o powierzchni około 1.900 m 2 oraz pomieszczeń
magazynowych i miejsc parkingowych w budynku „SPARK” przy Alei „Solidarności” 171 w Warszawie. W
wynajmowanych pomieszczeniach mieści się siedziba Spółki.
Okres najmu wynosi 60 miesięcy od dnia 16 marca 2020 r., tj. do dnia 16 marca 2025 r. Spółce przysługuje prawo
przedłużenia najmu na kolejny okres, o ile nie później niż na 14 miesięcy przed upływem pierwotnego okresu
najmu złoży odpowiednie oświadczenie, a wynajmujący oraz Spółka w ciągu kolejnych 8 tygodni zakończą
negocjacje dotyczące uzgodnienia warunków przedłużenia najmu, w tym wysokości czynszu i okresu przedłużenia
najmu. Ponadto, Spółce przysługuje prawo pierwszeństwa najmu określonych dodatkowych pomieszczeń w
przypadku, jeśli wynajmujący będzie oferował takie pomieszczenia do wynajmu na rzecz osób trzecich. Wysokość
czynszu jest określona jako równowartość w PLN uzgodnionej kwoty wyrażonej w EUR, przy czym od 1 stycznia
2021 r. czynsz będzie waloryzowany w górę o wartość procentową wskaźnika cen konsumpcyjnych. Oprócz
czynszu Spółka jest zobowiązana płacić opłatę eksploatacyjną. W określonych przypadkach naruszenia przez
Spółkę umowy najmu, umowa ta może zostać wypowiedziana przez wynajmującego ze skutkiem
natychmiastowym po uprzednim wystosowaniu przez wynajmującego pisemnego zawiadomienia określającego
(w zależności od naruszeń umowy przez Spółkę) 14 lub 40-dniowy okres na usunięcie naruszeń. W przypadku
wypowiedzenia umowy przez wynajmującego Spółka zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w kwocie
odpowiadającej wysokości czynszu za okres 12 miesięcy oraz do zwrotu na rzecz wynajmującego określonych
nakładów. Ponadto, wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,
jeżeli Spółka zalega z płatnością czynszu za okres co najmniej 2 miesięcy i mimo otrzymania od wynajmującego
pisemnego zawiadomienia udzielającego dodatkowego terminu jednego miesiąca na zapłatę zaległych kwot, w
tym terminie nie uregulowała zaległości. W związku z umową Spółka dostarczyła wynajmującemu zabezpieczenie
w formie gwarancji bankowej w wysokości stanowiącej 105% równowartości w PLN sumy czynszu za okres 3
miesięcy oraz opłaty eksploatacyjnej za taki sam okres. Ponadto, w związku z umową najmu Spółka zawarła
umowę ubezpieczenia od wszelkich szkód dotyczących nakładów inwestycyjnych z sumą ubezpieczenia w
wysokości około 2 mln PLN, a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia w
wysokości 5 mln PLN.
W ocenie Zarządu określona w umowie najmu wysokość czynszu nie odbiega od rynkowych stawek czynszu
najmu biur o podobnym standardzie i w podobnej lokalizacji w Warszawie.
Umowa pożyczki
W dniu 20 kwietnia 2020 r. PCF U.S. zawarła umowę pożyczki na kwotę 573.612 USD z Beverly Bank & Trust
Company, N.A. Pożyczka została udzielona w ramach programu wsparcia „Paycheck Protection Program”
prowadzonego w USA przez rządową agencję Small Business Administration w związku z pandemią COVID-19
w celu zabezpieczenia miejsc pracy. Agencja gwarantuje pożyczki udzielane przez instytucje finansowe w ramach
tego programu. Pożyczka została udzielona w celu pokrycia kosztów pracowników PCF U.S. oraz, w wysokości
do 25% kwoty pożyczki, innych kosztów bieżącej działalności PCF U.S. (takich jak np. czynsz na podstawie
umów najmu lub opłaty eksploatacyjne). Pożyczka jest niezabezpieczona i oprocentowana stałą stopą procentową
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w wysokości 1%. Termin zapadalności pożyczki wynosi dwa lata od dnia wypłaty pożyczki. Do pożyczki mają
bezpośrednie zastosowanie przepisy amerykańskiej ustawy federalnej z dnia 27 marca 2020 r. Coronavirus Aid,
Relief, and Economic Security Act (tzw. CARES Act).
W związku z udzieleniem pożyczki, PCF U.S. zobowiązał się m.in. do nabywania w miarę możliwości produktów
produkowanych w USA, terminowego uiszczania podatków, niedystrybuowania aktywów w sposób mogących
mieć negatywny wpływ na sytuację finansową PCF U.S. oraz niedokonywania zmian w strukturze własnościowej
bez zgody pożyczkodawcy. Umowa została poddana prawu stanu Illinois w USA.
PCF U.S. wniosła o umorzenie w całości kwoty głównej pożyczki przy czym na Datę Prospektu formalna
akceptacja wniosku PCF U.S. jest w toku.
Umowa udzielenia i wypłaty ulgi podatkowej na rzecz PCF Canada
W maju 2020 r. PCF Canada otrzymała od urzędu podatkowego prowincji Quebec (Revenu Quebec) kwotę
454,6 tys. CAD tytułem ulgi podatkowej (tzw. multimedia tax relief) związanej z nakładami na wykonanie
określonych usług multimedialnych przez podmioty zewnętrzne. Wypłacona w maju 2020 r. kwota to 80% sumy
wnioskowanej przez PCF Canada za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., której wypłata została
przyspieszona w związku z pandemią COVID-19. Postępowanie w odniesieniu do pozostałych 20% wnioskowanej
kwoty na Datę Prospektu jest w toku. W ocenie Spółki na Datę Prospektu brak jest przesłanek do przyjęcia, że
pozostałe 20% wnioskowanej przez PCF Canada kwoty nie zostanie wypłacone zgodnie z wnioskiem.
Umowa subwencji z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w ramach programu rządowego związanego z pandemią
COVID-19
W dniu 30 kwietnia 2020 r. Spółka zawarła umowę subwencji z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. („PFR”) w
ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich
Firm” („Program”) oferującego wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w związku ze zwalczaniem skutków
pandemii COVID-19.
Subwencja otrzymana przez Spółkę wynosi 3,5 mln PLN i może zostać wykorzystana przez Spółkę na cele
określone szczegółowo w regulaminie Programu, tj. w szczególności na pokrycie kosztów bieżącej działalności,
w tym wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących
kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze)
nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze
publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności
gospodarczej.
Otrzymana przez Spółkę subwencja finansowa podlega zwrotowi w następujących kwotach:
–

w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub otwarcia likwidacji Spółki w
okresie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej – w kwocie stanowiącej 100% wartości
subwencji finansowej;

–

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę w całym okresie 12 miesięcy od dnia
przyznania subwencji finansowej: (i) w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencji finansowej
bezwarunkowo; oraz (ii) w wysokości dodatkowo do 25% kwoty subwencji finansowej pomniejszonej o
wykazaną przez Spółkę skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy liczonych
od pierwszego miesiąca, w którym Spółka odnotowała stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w
którym udzielona została subwencja finansowa; (iii) w przypadku utrzymania średniego zatrudnienia w
Spółce w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego
poprzedzającego datę zawarcia umowy, w stosunku do średniego stanu zatrudnienia w 2019 r.: (x) na
poziomie od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% kwoty subwencji finansowej,
proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia; (y) na poziomie niższym niż 50% – w wysokości
dodatkowo 50% wartości subwencji.

Decyzję o wysokości zwrotu subwencji finansowej podejmie PFR, na podstawie oświadczenia o rozliczeniu
subwencji finansowej, do złożenia którego Spółka jest zobowiązana w terminie do dwudziestu dni roboczych od
upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej. Spółka szacuje, że będzie zobowiązana do
zwrotu subwencji finansowej w kwocie stanowiącej 50% wartości subwencji finansowej.
Do czasu całkowitego zwrotu subwencji finansowej przez Spółkę, PFR może kontrolować prawdziwość
informacji i oświadczeń złożonych przez Spółkę w związku z zawarciem umowy subwencji. W przypadku
stwierdzenia nieprawdziwości informacji lub oświadczeń zawartych w umowie, PFR może podjąć decyzję o
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zwrocie całości lub części subwencji finansowej. W takim przypadku subwencja finansowa stanie się wymagalna
w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia informacji o decyzji PFR.
Kwota subwencji finansowej jest nieoprocentowana. Spłata subwencji finansowej rozpocznie się 13 miesiąca,
licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wypłaty subwencji finansowej. Kwota subwencji finansowej będzie
spłacana w 24 równych miesięcznych ratach.
Wstępne Porozumienie
W dniu 31 lipca 2020 r. Emitent podpisał ze Square Enix Wstępne Porozumienie określające zasady współpracy
stron w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych do zaoferowania na rzecz Square Enix oraz
obejmowaniem przez Square Enix w wykonaniu praw przysługujących z warrantów Akcji Serii C emitowanych
przez Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
Na podstawie Wstępnego Porozumienia, Emitent zobowiązał się oferować na rzecz Square Enix warranty
emisyjne emitowane na podstawie art. 453 § 2 KSH. Warranty będą emitowane w ramach serii A, w
poszczególnych transzach. Każda transza warrantów będzie oferowana Square Enix, co do zasady, po zakończeniu
okresu rozliczeniowego („Okres Rozliczeniowy”). Okresem Rozliczeniowym jest każdy z okresów, w którym
określone przychody Emitenta z tytułu umów zawartych ze Square Enix osiągną limit przychodów w wysokości
45 mln PLN. Okresy Rozliczeniowe są ustalane w przedziale czasowym począwszy od 1 stycznia 2020 r. do dnia
30 września 2024 r. („Ostatni Dzień Rozliczeń”). Jeśli kwota przychodów przekroczy wskazany powyżej limit,
następuje zakończenie danego Okresu Rozliczeniowego, a Emitent jest zobowiązany do zaoferowania Square Enix
transzy warrantów należnych za zakończony Okres Rozliczeniowy w liczbie będącej ilorazem kwoty 4,5 mln PLN
oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych („Warranty Danej Transzy”).
Maksymalna liczba Okresów Rozliczeniowych oraz maksymalna liczba transz warrantów wynosi sześć. Jeśli do
Ostatniego Dnia Rozliczeń nie doszło do objęcia sześciu transz warrantów przez Square Enix, Emitent jest
zobowiązany zaoferować Squre Enix warranty za ostatni niezakończony Okres Rozliczeniowy, w liczbie
proporcjonalnie do wartości przychodów osiągniętych w tym niezakończonym okresie do liczby Warrantów Danej
Transzy. Square Enix jest uprawniony do objęcia warrantów nieodpłatnie. Każdy warrant uprawnia do objęcia
jednej Akcji Serii C po cenie emisyjnej równej Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów
Instytucjonalnych. Square Enix może wykonać po raz pierwszy prawo do objęcia Akcji Serii C po objęciu czwartej
transzy warrantów (w takim przypadku może wykonać prawo objęcia akcji z warrantów emitowanych w transzach
od pierwszej do czwartej), a następnie po objęciu każdej kolejnej transzy warrantów, czyli transzy piątej oraz
szóstej, o ile do Ostatniego Dnia Rozliczeń Square Enix obejmie odpowiednio transze czwartą, piątą lub szóstą
warrantów. W przypadku, jeśli do dnia Ostatniego Dnia Rozliczeń nie dojdzie do objęcia przez Square Enix
czwartej transzy warrantów z powodu nieosiągnięcia limitu przychodów, prawa z warrantów objętych do tej daty,
mogą być wykonywane począwszy od dnia 1 stycznia 2025 r. Prawo objęcia Akcji Serii C ze wszystkich
warrantów może być wykonane do dnia 31 grudnia 2025 r. W określonych przypadkach, w szczególności w razie
przejęcia kontroli nad Emitentem lub podjęcia działań związanych z wycofaniem akcji Emitenta z obrotu na GPW,
może nastąpić przyspieszenie terminów zaoferowania warrantów przez Emitenta na rzecz Square Enix oraz
terminów objęcia Akcji Serii C przez Square Enix.
Zgodnie ze Wstępnym Porozumieniem, Emitent oraz Square Enix zobowiązali się w dobrej wierze prowadzić
negocjacje w celu zawarcia umowy określającej prawa i obowiązki stron w związku z emisją warrantów
subskrypcyjnych („Umowa Dotycząca Warrantów”). Warunkiem zaoferowania każdej kolejnej transzy
warrantów subskrypcyjnych na rzecz Square Enix jest zawarcie Umowy Dotyczącej Warrantów oraz pozostawanie
w mocy w dniu skierowania każdej oferty objęcia warrantów, Umowy Dotyczącej Warrantów oraz umów
produkcyjno-wydawniczych na Outriders, Project Gemini oraz, w razie zawarcia w przyszłości innych umów ze
Square Enix, pozostawanie w mocy także takich innych umów. Na Datę Prospektu negocjacje pomiędzy
Emitentem oraz Square Enix mające na celu zawarcie Umowy Dotyczącej Warrantów są bardzo zaawansowane.
W związku z negocjacjami ze Square Enix dotyczącymi Wstępnego Porozumienia, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2020 r. podjęło Uchwałę o Emisji Warrantów. Warunkowe podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C uchwalone na podstawie Uchwały o Emisji Warrantów zostało
zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 18 sierpnia 2020 r. Maksymalna liczba warrantów, które
mogą zostać wyemitowane oraz maksymalna liczba Akcji Serii C, które mogą zostać objęte w wykonaniu praw z
warrantów wynosi 1.555.922, a wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
Akcji Serii C wynosi 31.118,44 PLN. Warranty przeznaczone do zaoferowania na rzecz Square Enix oznaczone
są jako warranty serii A. Uchwała o Emisji Warrantów umożliwia także emisję warrantów serii B przeznaczonych
dla wydawcy innego niż Square Enix, o ile w przyszłości Emitent nawiążę współpracę z nowym wydawcą oraz
uzgodni z nim warunki współpracy i obejmowania warrantów serii B. Warranty serii B mogą być emitowane w
ramach maksymalnej liczby warrantów wskazanej powyżej. Na Datę Prospektu Emitent nie planuje zawarcia z
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innym wydawcą umowy dotyczącej obejmowania warrantów serii B i udziału takiego wydawcy w kapitale
zakładowym Emitenta.
Emitent ocenia, że maksymalna liczna Akcji Serii C, jakie mógłby objąć Square Enix wyniesie około 2,5% kapitału
zakładowego Emitenta, przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii B oferowane w ramach Oferty zostałyby objęte
przez Inwestorów.
Na Datę Prospektu przychody Emitenta z tytułu umów zawartych ze Square Enix przekroczyły kwotę 45 mln PLN.
Oznacza to, że jeśli pomiędzy Spółką a Square Enix zostanie zawarta Umowa Dotycząca Warrantów, która będzie
zgodna ze Wstępnym Porozumieniem, Spółka będzie zobowiązana do zaoferowania Square Enix, a Square Enix
będzie uprawniony do objęcia pierwszej transzy warrantów. Emitent przewiduje, że do objęcia pierwszej transzy
warrantów może dojść w ciągu dwóch miesięcy od podpisania Umowy Dotyczącej Warrantów. W razie objęcia
warrantów przez Square Enix prawo do objęcia Akcji Serii C w wykonaniu praw z warrantów będzie mogło zostać
wykonane przez Square Enix w terminie i na zasadach uzgodnionych w Umowie Dotyczącej Warrantów.
Umowa cesji praw własności intelektualnej na rzecz PCF U.S.
W dniu 20 lipca 2020 r. PCF U.S. jako cesjonariusz zawarła z podmiotami będącymi właścicielami praw własności
intelektualnej związanych z Project Dagger jako cedentami umowę cesji tych praw. W zamian za przeniesienie
praw własności intelektualnej cedentom przysługiwało jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 500 tys. USD.
Dodatkowo, umowa cesji przewiduje zobowiązanie cedentów do wsparcia PCF U.S. w działaniach mających na
celu rejestrację przeniesienia praw własności intelektualnej będących przedmiotem umowy cesji, takich jak
przekazanie PCF U.S. niezbędnych informacji oraz wsparcie w zakresie przygotowania stosownych wniosków
dotyczących patentów, znaków towarowych i praw autorskich w USA i innych jurysdykcjach, a także
zobowiązanie do podpisania i złożenia niezbędnych dokumentów. Umowa przewiduje również upoważnienie dla
PCF U.S. do działania w imieniu cedentów w tym zakresie. Ponadto, poza przypadkami wskazanymi w umowie,
cedenci zobowiązali się do współpracy z PCF U.S. nad rozwojem praw własności intelektualnej związanej z
Project Dagger przez okres jednego roku od dnia zawarcia umowy cesji.
Umowa jest rządzona prawem stanu Nowy Jork, USA.
Uzależnienie
Za wyjątkiem uzależnienia Emitenta od wydawców gier produkowanych przez Grupę, którzy zapewniają
Emitentowi jako producentowi nieprowadzącemu działalności wydawniczej finansowanie procesu produkcji gier,
na Datę Prospektu w ocenie Emitenta, w zakresie prowadzenia podstawowej działalności, Grupa nie jest
uzależniona w istotnym stopniu od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych,
ani od nowych procesów produkcyjnych.
Na Datę Prospektu Grupa jest stroną umów wydawniczych ze Square Enix w stosunku do gier Outriders oraz
Project Gemini, jak również umowy wykonawczej dotyczącej prac nad dalszym wsparciem deweloperskim i
rozszerzeniem zawartości gry Outriders, a także stroną umowy produkcyjno-wydawniczej z Take-Two
Interactive, będącym jednym z czołowych globalnych wydawców gier z segmentu AAA, na produkcję tytułu
Project Dagger (zob. „—Segment produkcji gier na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na
zlecenie” oraz „Czynniki ryzyka—Ryzyka związane z działalnością Grupy—Ryzyko uzależnienia Grupy od
wydawców gier”).
Własność intelektualna
Prawa autorskie
W ramach produkcji gier wideo Grupa tworzy, nabywa i zbywa utwory będące przedmiotem praw własności
intelektualnej.
Spółki Zależne Emitenta nabywają prawa własności intelektualnej w ramach współpracy z podmiotami trzecimi,
które jako podwykonawcy Spółek Zależnych na potrzeby gry tworzą określone prawa własności intelektualnej.
Co do zasady i w większości przypadków, Spółki Zależne nabywają prawa własności intelektualnej od osób
trzecich na podstawie tzw. Work for Hire Agreements będących rodzajem umów ramowych oraz zawieranych na
ich podstawie tzw. Statements of Work i zmieniających je Deeds of Variation, które określają szczegółowy zakres
prac podwykonawcy i które są rządzone prawem obcym. W odniesieniu do niektórych przypadków umów z
podwykonawcami prawa z umów Work for Hire Agreements zawartych przez określone Spółki Zależne są
następnie przenoszone na inną Spółkę Zależną, która kontynuuje współpracę z określony podwykonawcą (zob.
„Czynniki ryzyka—Czynniki ryzyka związane z prawami własności intelektualnej—Ryzyko związane z naruszeniem
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przez Grupę praw własności intelektualnej wytworzonych przez osoby trzecie”). Spółki Zależne informują
podwykonawców o takich zmianach podmiotowych za pomocą tzw. Letters Intimating Assignment. Dodatkowo,
w odniesieniu do niektórych podwykonawców Spółki Zależne nabywają prawa własności intelektualnej na
podstawie tzw. Deed of Assignment. Prawa własności intelektualnej po ich nabyciu od osób trzecich przez
poszczególne spółki z Grupy są następnie przenoszone na podstawie umów wewnątrzgrupowych na spółkę PCF
UK, która z kolei przenosi je na własność wydawcy gry na podstawie umów wydawniczych.
Ponadto utwory tworzone są w ramach działalności Spółek Zależnych oraz Emitenta. Prawa własności
intelektualnej do utworów stworzonych przez Spółki Zależne przenoszone są na Emitenta na podstawie tzw.
Agreements for provision of services and transfer of intellectual property rights rządzonych prawem polskim, a
następnie mogą być definitywnie przenoszone na własność wydawcy gry na podstawie umów wydawniczych (jak
np. w przypadku współpracy ze Square Enix w odniesieniu do gry Outriders). W odniesieniu do praw własności
intelektualnej, które zgodnie z umowami wydawniczymi nie podlegają przeniesieniu na wydawcę (jak w
przypadku wersji remaster gry Bullestorm – Bulletstorm: Full Clip Edition czy nowego projektu Grupy pod
roboczym tytułem Project Dagger) prawa autorskie pozostają w Grupie.
Silnik Unreal Engine
Umowa licencyjna dotycząca silnika Unreal Engine 4
W dniu 24 czerwca 2015 r. Emitent zawarł ze spółką Epic Games International S.à. r.l umowę licencyjną (Unreal
Engine 4 License Agreement), ze zm., na podstawie której Emitentowi przysługuje niewyłączna, niezbywalna,
ogólnoświatowa i niepodlegająca sublicencjonowaniu (poza wypadkami określonymi w umowie) licencja
pozwalająca na korzystanie z silnika produkcyjnego Unreal Engine 4, czyli programu komputerowego służącego
do produkcji gier wideo. Umowa pozwala Emitentowi wydać na silniku Unreal Engine 4 dwa produkty (np. dwie
gry wideo), a produkcja kolejnych produktów (w tym kontynuacji gier, tzw. sequeli) z wykorzystaniem silnika
Unreal Engine 4 wymaga zawarcia oddzielnej umowy. Produkcja gier wideo z użyciem silnika nie powoduje
obowiązku ponoszenia opłat licencyjnych, o ile nie dojdzie do wydania i komercjalizacji gry produkowanej z
wykorzystaniem silnika, na który przysługuje licencja.
W dniu 22 czerwca 2020 r. Epic Games International S.à. r.l, Epic Games, Inc., Emitent oraz PCF U.S. zawarły
umowę cesji (Assignment and Assumption Agreement and Amendment 1), na podstawie której prawa i obowiązki
Epic Games International S.à. r.l jako licencjodawcy odnoszące się do jednego z produktów rozwijanych na silniku
Unreal Engine 4 zostały przeniesione na Epic Games, Inc., a prawa i obowiązki Emitenta jako licencjobiorcy
odnoszące się do tego produktu zostały przeniesione na PCF U.S. W efekcie dokonanych zmian na Datę Prospektu
na silniku Unreal Engine 4 Emitent rozwija tytuł Project Gemini, w odniesieniu do którego licencjodawcą
pozostaje Epic Games International S.à. r.l, a PCF U.S. rozwija grę Project Dagger, w odniesieniu do której
licencjodawcą stał się Epic Games, Inc. Zgodnie z umową produkcyjno-wydawniczą na grę Project Dagger
wydawca jest zobowiązany do uzyskania własnej licencji na korzystanie z silnika Unreal Engine oraz do
przekazania PCF U.S. praw do korzystania z silnika wydawcy na określonym etapie produkcji.
Wynagrodzenie licencjodawcy składa się z płatnej w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy opłaty licencyjnej
w określonej w umowie wysokości oraz z opłat licencyjnych w wysokości określonej jako procent przychodów z
wyprodukowanych z użyciem Unreal Engine 4 produktów, płatnych w terminie 45 dni od ostatniego dnia
kwartału, za który opłaty licencyjne będą przysługiwały licencjodawcy. Na potrzeby obliczenia wysokości opłat
licencyjnych licencjobiorca zobowiązał się do przekazywania licencjodawcy szczegółowych raportów
dotyczących przychodów osiąganych z poszczególnych produktów. Umowa upoważnia licencjodawcę do zlecenia
przeprowadzenia, nie częściej niż dwa razy w roku, audytu raportów przekazywanych przez licencjobiorcę i jego
ksiąg rachunkowych, w celu weryfikacji wysokości opłat licencyjnych.
Wynagrodzenie licencjodawcy w zakresie jednorazowej opłaty licencyjnej zostało w całości uiszczone przez
poprzednika prawnego Emitenta w 2015 r., po zawarciu umowy licencyjnej. Emitent nie jest zobowiązany do
ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat licencyjnych zgodnie z umową licencyjną, o ile nie dojdzie do
wydania i komercjalizacji gry produkowanej z wykorzystaniem silnika, na który przysługuje licencja. Ponadto,
Emitent może zdecydować o produkcji gry z wykorzystaniem silnika w oparciu o umowę licencyjną zawartą przez
wydawcę z podmiotem z grupy Epic Games jako licencjodawcą. W takim przypadku Emitent nie ma obowiązku
ponoszenia opłat licencyjnych na rzecz podmiotu z grupy Epic Games w związku z produkcją takiej gry.
Umowa przewiduje, że w okresie jej trwania licencjobiorca będzie miał dostęp do silnika Unreal Engine 4 oraz
aktualizacji, jeżeli takie aktualizacje zostaną stworzone przez licencjodawcę i udostępnione licencjobiorcy.
Umowa dopuszcza udostępnianie przez licencjobiorcę silnika Unreal Engine 4 także podwykonawcom, przy czym
licencjobiorca jest zobowiązany do zapewnienia stosowania się przez podwykonawców do wszystkich ograniczeń
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wynikających z umowy licencji i ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców związane
z korzystaniem przez nich z licencji licencjobiorcy.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać wypowiedziana przez licencjodawcę ze
skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: (i) opóźnienia licencjobiorcy w płatności
wynagrodzenia przysługującego licencjodawcy w wymiarze określonym w umowie; (ii) naruszenia pozostałych
postanowień umowy przez licencjobiorcę, albo naruszenia postanowień innych umów zawartych pomiędzy
licencjobiorcą a licencjodawcą; (iii) wyprodukowania przez licencjobiorcę w okresie trwania umowy silnika
produkcyjnego konkurencyjnego w stosunku do Unreal Engine 4; (iv) zmiany kontroli nad licencjobiorcą
prowadzącej do przejęcia kontroli przez podmiot, który naruszył umowę łączącą go z licencjodawcą albo
podmiotem z grupy licencjodawcy, albo który prowadzi spór sądowy z licencjodawcą albo podmiotem z grupy
licencjodawcy w przedmiocie praw własności intelektualnej, albo naruszenia zobowiązań do zachowania
poufności; (v) jeśli w stosunku do licencjobiorcy albo podmiotu posiadającego ponad 50% akcji lub udziałów
licencjobiorcy wszczęte zostanie postępowanie upadłościowe, zostanie ogłoszona jego upadłość, stanie się
niewypłacalny, albo zajdą inne okoliczności związane z ich upadłością lub niewypłacalnością określone w
umowie; (vi) licencjobiorca zostanie rozwiązany, zlikwidowany albo zaprzestanie prowadzenia działalności
gospodarczej. Licencjobiorca ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie
po zapłacie pierwszej części wynagrodzenia, o której mowa poniżej. Umowa jest rządzona przepisami prawa stanu
Karolina Północna, USA.
Modyfikacje do silnika Unreal Engine (tzw. PCF Framework)
Ze względu na to, że Unreal Engine jest silnikiem uniwersalnym, Emitent w ramach swojej działalności
produkcyjnej stworzył modyfikujące go oprogramowanie w celu dostosowywania silnika do swoich specyficznych
potrzeb produkcyjnych (tzw. PCF Framework). Emitent jest twórcą PCF Framework i jedynym właścicielem
praw własności intelektualnej do niego. Od dnia 20 lipca 2020 r. obowiązuje zawarta pomiędzy Emitentem a PCF
U.S. umowa licencyjna dotycząca PCF Framework (Software Licence Agreement Relating to the PCF
Framework), która dotyczy modyfikacji do Unreal Engine 4, Unreal Engine 5, jak również wszelkich technologii,
które zastąpią te silniki w przyszłości. Na podstawie umowy Emitent udzielił PCF U.S. niewyłącznej licencji
pozwalającej na korzystanie przez PCF U.S. z PCF Framework na potrzeby produkcji gier wideo i dodatków do
gier. Umowa upoważnia PCF U.S. do udzielania na określonych warunkach sublicencji osobom trzecim.
Emitentowi w zamian za udzieloną licencję przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość uzależniona jest od
wskazanych rodzajów dochodów PCF U.S. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony z możliwością
rozwiązania za porozumieniem stron oraz z prawem Emitenta do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym
w określonych w umowie przypadkach. Umowa jest rządzona przepisami prawa Anglii i Walii.
Znaki towarowe
Na Datę Prospektu Grupa korzysta ze znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz Grupy w urzędach
patentowych na całym świecie, w tym w wybranych państwach Ameryki Południowej, Azji, Ameryki Północnej,
w Kanadzie i Rosji, jak również w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Zarejestrowane znaki towarowe Grupy to znaki graficzne, słowne lub słowno-graficzne dotyczące nazwy studia
Grupy – People Can Fly oraz wybranych produkcji Grupy.

W dniu 7 lipca 2020 r. Emitent zarejestrował w EUIPO nowy graficzny znak towarowy Emitenta
z
okresem ochronnym wygasającym w dniu 19 marca 2030 r. Na Datę Prospektu Emitent zarejestrował lub jest w
trakcie rejestracji tego znaku w urzędach patentowych w czternastu innych państwach.
Do dnia 31 sierpnia 2020 r. spośród wszystkich znaków towarowych Grupy tylko jeden, tj. wskazany powyżej
nowy znak graficzny Grupy, zarejestrowany był na rzecz Emitenta, a pozostałe – na rzecz PCF.
W dniu 31 sierpnia 2020 r. zarejestrowane zostało połączenie PCF jako spółki przejmowanej z Emitentem jako
spółką przejmującą przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie na Emitenta całego
majątku PCF. W efekcie połączenia na Datę Prospektu Emitent prowadzi działania mające na celu dokonanie
aktualizacji w urzędach patentowych podmiotu uprawnionego z zarejestrowanych znaków wszędzie tam, gdzie
zgodnie z właściwymi regulacjami aktualizacja taka jest wymagana.
Na Datę Prospektu PCF UK, PCF U.S. oraz PCF Canada na bieżąco podejmują decyzje w przedmiocie złożenia
odpowiednich wniosków o zarejestrowanie znaków towarowych w urzędach patentowych, jednak na Datę
Prospektu żadne procedury rejestracyjne nie zostały ukończone.
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Na Datę Prospektu Spółki Zależne korzystają ze znaków towarowych należących do Emitenta na podstawie trzech
umów o udzielenie licencji zawartych pomiędzy poszczególnymi Spółkami Zależnymi a Emitentem w dniu 30
września 2020 r. Umowy przewidują wynagrodzenie Emitenta w zamian za udzielenie licencji w wysokości
stanowiącej określony procent skorygowanego przychodu netto każdej Spółki Zależnej. Umowy podlegają prawu
polskiemu.
Na Datę Prospektu Grupa nie uzyskała w żadnej jurysdykcji prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również
na wzór przemysłowy oraz nie uzyskała patentu na wynalazek.
Prace badawcze i rozwojowe
Na Datę Prospektu, Grupa nie posiada opracowanej strategii badawczo-rozwojowej oraz nie wydatkuje żadnych
kwot ani na prace badawcze ani na prace rozwojowe w rozumieniu przepisów MSR 38 „Wartości niematerialne”.
Na Datę Prospektu Grupa nie prowadzi i w okresie objętym Śródrocznymi Informacjami Finansowymi za I
półrocze 2020 r. nie prowadziła prac badawczych, ale prowadzi i prowadziła prace rozwojowe w rozumieniu
przepisów MSR 38 „Wartości niematerialne”, które rozpoczęła i w odniesieniu do których poniosła nakłady w
okresie do dnia 31 grudnia 2019 r. (w okresie od 1 stycznia 2020 r. do Daty Prospektu Grupa nie rozpoczęła
prowadzenia żadnych nowych prac rozwojowych, a w związku z kontynuowanymi pracami rozwojowymi nie
poniosła również żadnych nowych nakładów).
W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi za lata 2019-2017 Grupa nie prowadziła prac
badawczych, ale prowadziła i poniosła nakłady na prace rozwojowe w rozumieniu przepisów MSR 38 „Wartości
niematerialne”.
Informacje na temat nakładów poniesionych przez Grupę na prowadzone w okresie objętym Śródrocznymi
Informacjami Finansowymi za I półrocze 2020 r. i Historycznymi Informacjami Finansowymi za lata 2019-2017
prace rozwojowe Grupy w rozumieniu MSR 38 „Wartości niematerialne” oraz zasad rachunkowości stosowanych
przez Grupę w odniesieniu do prowadzonych w ww. okresach prac rozwojowych Grupy zostały przedstawione w
nocie 2, odpowiednio, do Śródrocznych Informacji Finansowych za I półrocze 2020 r. i Historycznych Informacji
Finansowych za lata 2019-2017 oraz punkcie „Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości—Zasady
rachunkowości—Wartości niematerialne—Nakłady na prace rozwojowe” Historycznych Informacji Finansowych
za lata 2019-2017 (które znajdują zastosowanie również w odniesieniu do Śródrocznych Informacji Finansowych
za I półrocze 2020 r.).
Pracownicy
Ogólne informacje dotyczące pracowników i współpracowników Grupy
Liczba pracowników i współpracowników Grupy
Grupa zatrudniała na podstawie umowy o pracę lub współpracowała na innej podstawie prawnej łącznie z 250
osobami według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., w tym trzy osoby były zatrudnione na podstawie umowy o
pracę lub współpracowały na innej podstawie z dwoma spółkami z Grupy, oraz łącznie z 262 osobami według
stanu na dzień 30 września 2020 r. Zarząd szacuje, że łączna liczba pracowników i współpracowników Grupy nie
uległa istotnym zmianom w okresie od dnia 30 września 2020 r. do Daty Prospektu. Poniższa tabela przedstawia
liczbę pracowników i współpracowników Grupy w okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi
za lata 2019-2017 według stanu na wskazane dni oraz na dni 30 czerwca i 30 września 2020 r.
Liczba pracowników i współpracowników(1)

Grupa razem

Na dzień 30
września

Na dzień 30
czerwca

2020

2020

2019

2018

2017

262

250

219

162

116

Na dzień 31 grudnia

W tabeli przedstawiono informacje na temat łącznej liczby osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz współpracujących na innej
podstawie prawnej ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy na Datę Prospektu. W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi
za lata 2019-2017 oraz za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r. miały miejsce sytuacje, gdy część osób była zatrudniona na
podstawie umowy o pracę lub współpracowała z więcej niż jedną spółką Grupy.
Źródło: Spółka.
(1)
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Osoby zatrudnione przez Grupę na podstawie umowy o pracę lub współpracujące z Grupą na innej podstawie
dzielą się na trzy główne kategorie: (i) zespół produkcyjny (deweloperski), (ii) zespół kontroli jakości (quality
assurance, QA) oraz (iii) zespół administracyjny.
Na dzień 30 września 2020 r. zespół deweloperski składał się ze 198 osób, spośród których 38 osoby to Dyrektorzy
oraz osoby podlegające poszczególnym Dyrektorom, odpowiedzialne za pracę odpowiednich zespołów
projektowych (tzw. Leads). Z łącznej liczby 198 członków zespołu produkcyjnego 130 pracowało w biurze w
Warszawie, 25 w Rzeszowie, 6 w Łodzi, 24 w Nowym Jorku, 7 w Wielkiej Brytanii i 6 w Kanadzie. Zarząd
szacuje, że skład zespołu deweloperskiego nie uległ istotnym zmianom w okresie od dnia 30 września 2020 r. do
Daty Prospektu.
Na dzień 30 września 2020 r. wsparcie zespołowi produkcyjnemu zapewniał zespół kontroli jakości w liczbie 43
osób (w tym 4 Leadów), spośród których 36 pracowało w Warszawie, 6 w Rzeszowie, a 1 w Nowym Jorku. Zarząd
szacuje, że skład zespołu kontroli jakości nie uległ istotnym zmianom w okresie od dnia 30 września 2020 r. do
Daty Prospektu.
Na dzień 30 września 2020 r. zespół administracyjny składał się z 21 osób pracujących w biurach w Warszawie
(16 osób), Rzeszowie (3 osoby) oraz Nowym Jorku (2 osoby). Zarząd szacuje, że skład zespołu administracyjnego
nie uległ istotnym zmianom w okresie od dnia 30 września 2020 r. do Daty Prospektu.
Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
Średnia liczba pracowników Grupy w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. wynosiła 52, w tym
średnia liczba pracowników Spółki wynosiła 10, PCF – 6, PCF UK – 6, PCF U.S. – 27, a PCF Canada – 3.
Z kolei średnia liczba pracowników Grupy w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. wynosiła 48,
w tym średnia liczba pracowników Spółki wynosiła 11, PCF UK – 6, PCF U.S. – 26, a PCF Canada – 5. Zarząd
szacuje, że łączna liczba pracowników Grupy nie uległa istotnym zmianom w okresie od dnia 30 września 2020 r.
do Daty Prospektu.
Poniższa tabela przedstawia średnią liczbę pracowników Grupy w okresie objętym Historycznymi Informacjami
Finansowymi za lata 2019-2017 oraz za okresy 6 i 9 miesięcy zakończone odpowiednio 30 czerwca i 30 września
2020 r.
Średnia liczba pracowników(1)

Grupa razem, w
tym:
Spółka, w tym:

Okres 9
miesięcy
zakończony
30 września
2020(3)

Okres 6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2020

2019

2018

2017

48

52

66

51

28

11

10

11

15

16

Biuro w Warszawie

11

10

11

15

16

Biuro w Rzeszowie

0

0

0

0

0

Biuro w Łodzi
Spółki Zależne
razem, w tym:
PCF(2)

0

0

0

0

0

37

42

55

36

12

–

6

23

27

9

PCF UK

6

6

6

7

2

PCF U.S.

26

27

25

1

1

PCF Canada

5

3

1

1

0

W tabeli przedstawiono informacje na temat średniej liczby osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, po zaokrągleniu w górę do
liczb całkowitych. W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi za lata 2019-2017 oraz w okresie 6 miesięcy zakończonym 30
czerwca 2020 r. miały miejsce sytuacje, gdy część osób była zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub współpracowała z więcej niż jedną
spółką Grupy.
(2)
W dniu 31 sierpnia 2020 r. PCF połączyła się z Emitentem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie na Emitenta (spółka
przejmująca) całego majątku PCF (spółka przejmowana).
(3) Na dzień 30 września 2020 r. Grupa zatrudniała na podstawie umowy o pracę 48 osób, w tym Spółka – 11 osób, PCF UK – 6 osób, PCF
U.S. – 26 osób, a PCF Canada – 5 osób.
Źródło: Spółka.
(1)

Grupa nie zatrudnia znacznej liczby pracowników na czas określony. Umowy o pracę, co do zasady, są zawierane
przez Grupę na czas nieokreślony. W 2019 r. w Spółce i w PCF ponad 70% pracowników było zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a z pozostałymi osobami Spółka i PCF zawarły umowy o pracę
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na okres próbny lub na czas określony. W 2019 r. PCF Canada zatrudniała jedną osobę na podstawie umowy o
pracę na czas określony wynoszący rok, która co roku była odnawiana na kolejny rok. W 2019 r. PCF UK nie
zatrudniała pracowników na czas określony. PCF U.S. zawiera z pracownikami umowy typu at-will employment,
które uprawniają pracownika i PCF U.S. do rozwiązania umowy w każdym czasie, bez podania przyczyny.
Grupa nie korzystała z pracowników tymczasowych.
Osoby współpracujące z Grupą na innej podstawie prawnej
Grupa współpracuje również z osobami fizycznymi, głównie deweloperami gier, na innej podstawie prawnej niż
umowy o pracę. Rodzaj umowy różni się w zależności od państwa, w którym ma siedzibę spółka z Grupy będąca
stroną umowy. Poniższa tabela przedstawia liczbę współpracowników Grupy według stanu na dzień 30 czerwca
2020 r., w podziale na rodzaj umowy.
Liczba osób współpracujących według stanu na 30 czerwca 2020 r.
Umowa o
świadczenie usług
(B2B)

Umowa
work for hire
(WFH)(1)

Umowa o dzieło

Umowa zlecenia

Grupa razem, w tym:

173

18

8

4

Spółka, w tym:

165

18

0

—

Biuro w Warszawie

129

18

0

—

Biuro w Rzeszowie

32

0

0

—

Biuro w Łodzi

4

0

0

—

Spółki Zależne razem, w tym:

8

0

8

4

PCF(2)

8

0

8

—

PCF UK

—

—

—

2

PCF U.S.

—

—

—

1

PCF Canada

—

—

—

1

W tabeli przedstawiono informacje na temat aktywnych umów work for hire według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., do których zostały
podpisane zamówienia (statement of work) (zob. „—System wynagrodzeń—Wynagrodzenie osób współpracujących z Grupą na innej podstawie
prawnej” oraz „—Warunki rozwiązania umów—Osoby współpracujące z Grupą na innej podstawie prawnej”).
(2)
W dniu 31 sierpnia 2020 r. PCF połączyła się z Emitentem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie na Emitenta (spółka
przejmująca) całego majątku PCF (spółka przejmowana).
Źródło: Spółka.
(1)

Poniższa tabela przedstawia liczbę współpracowników Grupy według stanu na dzień 30 września 2020 r., w
podziale na rodzaj umowy. Zarząd szacuje, że łączna liczba współpracowników Grupy nie uległa istotnym
zmianom w okresie od dnia 30 września 2020 r. do Daty Prospektu.
Liczba osób współpracujących według stanu na 30 września 2020 r.
Umowa o
świadczenie usług
(B2B)

Umowa
work for hire
(WFH)(1)

Umowa o dzieło

Umowa zlecenia

Grupa razem, w tym:

183

20

8

3

Spółka, w tym:

183

20

8

—

Biuro w Warszawie

145

20

8

—

Biuro w Rzeszowie

32

0

0

—

Biuro w Łodzi

6

0

0

—

Spółki Zależne razem, w tym:

—

—

—

3

PCF UK

—

—

—

1

PCF U.S.

—

—

—

1

PCF Canada

—

—

—

1

W tabeli przedstawiono informacje na temat aktywnych umów work for hire według stanu na 30 września 2020 r., do których zostały
podpisane zamówienia (statement of work) (zob. „—System wynagrodzeń—Wynagrodzenie osób współpracujących z Grupą na innej podstawie
prawnej” oraz „—Warunki rozwiązania umów—Osoby współpracujące z Grupą na innej podstawie prawnej”).
Źródło: Spółka.
(1)
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System wynagrodzeń
Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
Zasady wynagradzania pracowników Spółki określone są w regulaminie wynagradzania oraz w indywidualnych
umowach o pracę. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego jest wskazana w indywidualnej umowie o pracę i
ustalana z uwzględnieniem zakresu obowiązków i odpowiedzialności, wynikających z zajmowanego przez
pracownika stanowiska oraz oceny posiadanych przez pracownika kwalifikacji i efektywności pracy. W przypadku
części pracowników Spółki wynagrodzenie miesięczne składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz honorarium
autorskiego przysługującego w zamian za wykonanie obowiązków pracowniczych o charakterze twórczym.
Pracownicy Spółki mogą również otrzymać premię, w przypadku pozytywnego wyniku oceny efektywności i
jakości pracy świadczonej przez pracownika, w ramach tzw. okresowej kontroli wyników (performance review).
Okresowa kontrola wyników jest dokonywana nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Premia jest płatna w dwóch ratach
wraz z wynagrodzeniem za miesiąc przyznania premii oraz wynagrodzeniem za miesiąc przypadający trzy
miesiące kalendarzowe od daty przyznania premii. Pracownikom Spółki mogą zostać również przyznane nagrody
pieniężne lub rzeczowe.
Zasady wynagradzania pracowników PCF U.S., PCF UK i PCF Canada są określone w indywidualnych umowach
o pracę i różnią się pomiędzy spółkami z Grupy. Pracownicy PCF U.S., PCF UK i PCF Canada oprócz
wynagrodzenia zasadniczego, mogą w określonych przypadkach otrzymać również premię.
Wynagrodzenie osób współpracujących z Grupą na innej podstawie prawnej
Zasady wynagradzania osób współpracujących z Grupą na innej podstawie niż umowa o pracę określone są w
indywidualnych umowach. Osoby współpracujące ze Spółką na podstawie umów o świadczenie usług w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej (B2B), umów o dzieło oraz umów zlecenia mogą otrzymać dodatkowe
wynagrodzenie w przypadku pozytywnych wyników okresowej oceny świadczeń współpracownika.
Wynagrodzenie przysługujące osobom współpracującym z PCF U.S., PCF UK i PCF Canada na podstawie umów
work for hire (WFH) jest określane w konkretnym zamówieniu (statement of work, SOW).
Świadczenia pozapłacowe
Grupa umożliwia pracownikom oraz osobom współpracującym korzystanie ze świadczeń pozapłacowych, takich
jak opieka medyczna i abonament sportowy, których zakres oraz zasady finansowania różnią się pomiędzy
spółkami z Grupy oraz w zależności od rodzaju umowy.
Warunki rozwiązania umów
Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
Umowy o pracę zawarte przez Spółkę, co do zasady, mogą być rozwiązane z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia. Umowy o pracę zawarte przez PCF UK mogą być rozwiązane z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowy o pracę zawarte przez PCF Canada mogą być rozwiązane przez
pracownika z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. PCF U.S. zawiera z pracownikami umowy
typu at-will employment, które uprawniają pracownika i PCF U.S. do rozwiązania umowy w każdym czasie, bez
podania przyczyny.
Osoby współpracujące z Grupą na innej podstawie prawnej
Umowy o świadczenie usług zawarte z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą (B2B) oraz umowy
zlecenia, co do zasady, mogą być rozwiązane z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, a także w
określonych okolicznościach mogą być one wypowiedziane przez Spółkę ze skutkiem natychmiastowym, albo ich
wykonanie może zostać zawieszone. Spółka może odstąpić od umów o dzieło ze skutkiem na moment złożenia
oświadczenia o odstąpieniu, w sytuacjach wskazanych w umowie. Umowy work for hire zawierane przez PCF
U.S., PCF UK i PCF Canada obowiązują przez okres świadczenia usług określonych w poszczególnych
zamówieniach (statement of work, SOW) i mogą być rozwiązane wcześniej w przypadkach wskazanych w
umowie.
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Zakazy konkurencji
Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
Umowy o pracę zawierane przez Spółkę zawierają postanowienia dotyczące zakazu konkurencji w trakcie trwania
umowy. Spółka, co do zasady, nie zawiera umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z
pracownikami. W przypadku, gdy umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy są zawierane przez
Spółkę, stanowią one część umowy o pracę a zakaz konkurencji obowiązuje przez okres 12 miesięcy po
rozwiązaniu umowy.
Umowy o pracę zawierane przez PCF U.S., PCF UK i PCF Canada zawierają postanowienia dotyczące zakazu
konkurencji w trakcie trwania umowy. Umowy o pracę zawierane przez PCF UK oraz niektóre z umów zawartych
przez PCF Canada zawierają również postanowienia dotyczące zakazu konkurencji w okresie 6 miesięcy po
rozwiązaniu umowy.
Osoby współpracujące z Grupą na innej podstawie prawnej
Umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (B2B) oraz umowy zlecenia
zawierane przez Spółkę zawierają postanowienia dotyczące zakazu konkurencji w trakcie trwania umowy. Spółka,
co do zasady, nie zawiera umów o zakazie konkurencji dotyczących okresu po ustaniu umowy (B2B) z osobami
współpracującymi. Niektóre umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zwarte
przez Spółkę zawierają postanowienia dotyczące zakazu konkurencji w okresie 12 miesięcy po rozwiązaniu
umowy.
Umowy work for hire zawierane przez PCF U.S., PCF UK i PCF Canada nie zawierają postanowień dotyczących
zakazu konkurencji.
Zobowiązania z tytułu obowiązkowych świadczeń emerytalnych
Spółka i Spółki Zależne nie tworzą rezerw na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia.
Udział pracowników Grupy w kapitale zakładowym Spółki
Na Datę Prospektu w Grupie nie ma żadnych programów motywacyjnych uprawniających pracowników do
uczestnictwa w kapitale zakładowym Spółki.
W latach 2015, 2016 i 2017 zarząd poprzednika prawnego Emitenta, spółki PCF Group sp. z o.o., ustanowił trzy
programy motywacyjne na lata 2016-2018, 2017-2019 oraz 2018-2020, przy czym Zarząd zdecydował o
przyspieszeniu wykonania programów na lata 2017-2019 oraz 2018-2020, które zostały wykonane we wrześniu
2019 r. Na podstawie programów wybrani pracownicy i współpracownicy PCF Group sp. z o.o. byli uprawnieni
do zawarcia ze wspólnikiem Sebastianem Wojciechowskim (tj. Prezesem Zarządu Emitenta i jednym z
Oferujących) umów opcji uprawniających do nabycia od Sebastiana Wojciechowskiego udziałów PCF Group
sp. z o.o. po spełnieniu określonych warunków. Wykonanie umów opcji w ramach danego programu przez osoby
uprawnione było możliwe w trzech datach zapadalności, przypadających raz do roku w poszczególnych latach
objętych programem motywacyjnym. Łącznie program motywacyjny na lata 2016-2018 obejmował 28 osób,
program na lata 2017-2019 – 23 osoby, a program na lata 2018-2020 – 25 osób. Poza członkami Grupy
Uprawnionych Akcjonariuszy wszystkie osoby posiadające na Datę Prospektu Akcje Serii A były uczestnikami
powyższych programów motywacyjnych. Na Datę Prospektu osoby te posiadają 4.728.318 Akcji Serii A
uprawniających do 4.728.318 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 17,19% kapitału
zakładowego Emitenta i 17,19% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Z kolei we wrześniu 2015 r. Sebastian Wojciechowski zawarł z członkami Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy
umowy sprzedaży części udziałów PCF Group sp. z o.o. oraz umowy opcji upoważniające członków Grupy
Uprawnionych Akcjonariuszy do nabycia od Sebastiana Wojciechowskiego dalszych udziałów PCF Group
sp. z o.o. po spełnieniu określonych warunków. Wykonanie umów opcji przez osoby uprawnione było możliwe w
trzech datach zapadalności, przypadających raz do roku w latach 2016-2018. Na Datę Prospektu członkowie Grupy
Uprawnionych Akcjonariuszy (z wyłączeniem Sebastiana Wojciechowskiego) posiadają 6.693.820 Akcji Serii A
uprawniających do 6.693.820 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 24,34% kapitału
zakładowego Emitenta i 24,34% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Informacje na temat Akcji lub opcji na Akcje będących w posiadaniu członków Zarządu, Rady Nadzorczej i kadry
kierowniczej wyższego szczebla zostały przedstawione w rozdziale „Organy zarządzające i nadzorcze—Pozostałe
informacje dotyczące członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz członków kadry kierowniczej wyższego szczebla—
Akcje lub opcje na Akcje będące w posiadaniu członków Zarządu, Rady Nadzorczej i kadry kierowniczej wyższego
szczebla”.
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Związki zawodowe i rady pracowników
Na Datę Prospektu w Grupie nie działają związki zawodowe ani rada pracowników.
Ubezpieczenia
Grupa utrzymuje ochronę ubezpieczeniową swoich spółek i ich działalności od zasadniczo wszelkich ryzyk
istotnych z punktu widzenia branży, w której działa Grupa i z limitami odpowiedzialności dostępnymi na rynku
dla spółek z tej branży. Wymóg posiadania ochrony ubezpieczeniowej wynika również z zawartych przez Grupę
umów produkcyjno-wydawniczych ze Square Enix, Take-Two Interactive oraz Gearbox.
Zgodnie z postanowieniami umów produkcyjno-wydawniczych zawartych z wydawcą Square Enix na produkcję
gier Outriders oraz Project Gemini, Emitent jest zobowiązany posiadać: (i) ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej (commercial general liability insurance), (ii) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej
rozszerzone o ubezpieczenie roszczeń związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej (Errors &
Omissions) oraz (iii) ubezpieczenie odpowiedzialności za produkt (product liability insurance), w każdym
przypadku z sumą gwarancyjną w wysokości 5 mln USD za szkodę spowodowaną jednym zdarzeniem, z
zastrzeżeniem ubezpieczenia odpowiedzialności za produkt w związku z grą Outriders, dla którego wysokość
sumy gwarancyjnej nie została w umowie określona.
Zgodnie z postanowieniami umowy produkcyjno-wydawniczej zawartej z wydawcą Take-Two Interactive na
produkcję gry Project Dagger, PCF U.S. jest zobowiązana posiadać: (i) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
(commercial general liability insurance) z sumą gwarancyjną na jedno zdarzenie w wysokości 1 mln USD oraz 2
mln USD na wszystkie zdarzenia; oraz (ii) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej rozszerzone o
ochronę obejmującą naruszenie praw majątkowych osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich,
tajemnicy przedsiębiorstwa, roszczeń o naruszenie znaku towarowego, związanych z wykonywaniem przez
dewelopera obowiązków wynikających z umowy (Errors & Omissions) z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie
zdarzenia w wysokości 1 mln USD.
Z kolei zgodnie z postanowieniami umowy produkcyjno-wydawniczej zawartej z wydawcą Gearbox Publishing,
LLC na produkcję wersji remaster gry Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition, Emitent jest zobowiązany
posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (commercial general liability insurance) z sumą gwarancyjną
na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 1 mln USD.
Na Datę Prospektu Grupa jest objęta ochroną ubezpieczeniową z tytułu Errors & Omissions. W tym zakresie na
Datę Prospektu Grupa współpracuje z Chubb European Group SE, z siedzibą we Francji działającym przez swój
oddział: Chubb European Group SE Oddział w Polsce („Chubb European Group SE”), a przedmiotem
ubezpieczenia jest w szczególności: (a) odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług technologii informacyjnej
(w tym m.in. odpowiedzialność za niespełnienie przez produkty technologiczne Emitenta ich funkcji lub celu,
odpowiedzialność za naruszenie gwarancji spójności usług lub produktów ze specyfikacjami zawartymi w
odpowiednich umowach czy odpowiedzialność za brak spełnienia przez produkty technologiczne warunków
nałożonych przez odpowiednie przepisy prawa); (b) odpowiedzialność w sferze poufności, prywatności oraz
public relations (w tym m.in. związana z produktami lub usługami Emitenta odpowiedzialność za niezamierzone
naruszenia dóbr osobistych, naruszenia zasad uczciwej konkurencji, w tym łamanie zasad reklamy porównawczej,
nieumyślne naruszenia poufności i praw własności intelektualnej); oraz (c) odpowiedzialność za bezpieczeństwo
sieci, w tym m.in. związana z wirusami komputerowymi i cyberatakami. Analogiczna ochrona ubezpieczeniowa
dotyczy również Spółek Zależnych. Umowa ubezpieczenia zawiera limit odpowiedzialności w wysokości 1 mln
USD na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wskazuje jako dodatkowo ubezpieczonych
Square Enix oraz Gearbox Publishing, LLC. Polisa zawiera również pokrycie retroaktywne ograniczone datą
retroaktywną 24 października 2016 r. Ochrona ubezpieczeniowa objęta polisą wygasa w dniu 24 lutego 2021 r.
We wskazanym zakresie Grupa współpracowała z Chubb European Group SE również w okresie objętym
Historycznymi Informacjami Finansowymi za lata 2019-2017.
Ponadto na Datę Prospektu, w zakresie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Errors & Omissions, spółka PCF U.S.
współpracuje z Beazley Group z siedzibą w Nowym Jorku, USA i jest objęta ubezpieczeniem działalności w
sektorze technologicznym Beazley MediaTech. Ubezpieczenie zawiera wiele limitów odpowiedzialności w
zależności od kategorii zdarzenia ubezpieczeniowego, z których najwyższe wynoszą 1 mln USD. W związku z
upływem wynikającej z tego ubezpieczenia ochrony ubezpieczeniowej w dniu 22 listopada 2020 r., Emitent na
Datę Prospektu prowadzi rozmowy z brokerem na temat przedłużenia ubezpieczenia z Beazley Group albo
zawarcia ubezpieczenia z innym zakładem ubezpieczeń. Umowa z Beazley Group przewiduje dwa terminy
zgłaszania roszczeń po dniu wygaśnięcia polisy – niezwłocznie po dniu wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej,
ale nie później niż w terminie 60 dni, albo 6 miesięcy po dniu jej wygaśnięcia.
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Na Datę Prospektu spółka PCF U.S. jest również objęta ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej (commercial general liability insurance). W tym zakresie na Datę Prospektu spółka
PCF U.S. współpracuje z Chubb Group of Insurance Companies z siedzibą w Nowym Jorku. Umowa
ubezpieczenia zawiera limit odpowiedzialności w wysokości 1 mln USD na jedno zdarzenie oraz 2 mln USD na
wszystkie zdarzenia. Ochrona ubezpieczeniowa objęta polisą wygasa w dniu 15 lipca 2021 r.
W związku z wymogami umów produkcyjno-wydawniczych odnośnie zakresu ochrony ubezpieczeniowej Grupy
i ochroną ubezpieczeniową dostarczaną Grupie przez ubezpieczycieli, na Datę Prospektu Grupa podejmuje
starania mające na celu uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej odpowiadającej wymogom umów produkcyjnowydawniczych m.in. negocjując przedłużenie posiadanych polis, w tym na zmienionych warunkach, jak również
pozyskanie nowych.
Brak posiadania rodzajów ubezpieczeń określonych w umowach produkcyjno-wydawniczych lub brak ich
posiadania z limitami odpowiedzialności za szkodę w wysokościach wymaganych przez umowy produkcyjnowydawnicze wynika z ograniczeń w dostępności na polskim rynku usług ubezpieczeniowych ubezpieczeń tego
typu dla producentów gier wideo z segmentu AAA, w tym z limitami odpowiedzialności za szkodę spowodowaną
jednym zdarzeniem w wysokościach wymaganych przez wydawców, na warunkach, które w ocenie Emitenta są
konkurencyjne oraz długotrwałym procesem uzyskiwania odpowiednich ofert ubezpieczenia. Na Datę Prospektu
Emitent podejmuje działania mające na celu pozyskanie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganej wysokości i
zakresie oraz na warunkach, które w ocenie Emitenta są konkurencyjne jednak do Daty Prospektu Emitent nie
zawarł stosownych umów ubezpieczenia (zob. również „Czynniki ryzyka—Czynniki ryzyka związane z
działalnością Grupy—Ryzyko związane z brakiem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umów produkcyjnowydawniczych oraz niewystarczającej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie tworzenia i rozwoju gier”).
Równolegle Emitent podejmuje działania zmierzające do realizacji procedur przewidzianych w umowach
produkcyjno-wydawniczych ze Square Enix oraz Take-Two Interactive związanych z niemożnością pozyskania
ubezpieczeń określonych w umowach na akceptowalnych rynkowo warunkach, których celem jest wypracowanie
porozumień pomiędzy stronami odnośnie warunków tych ubezpieczeń, które mogłyby, w szczególności, polegać
na zmniejszeniu przez wydawców wymagań odnośnie warunków ubezpieczeń lub zawarciu umowy lub umów
ubezpieczenia przez wydawców jako ubezpieczających na rachunek producenta. W ocenie Emitenta powyższa
sytuacja choć niepożądana z punktu widzenia Grupy i zaciągniętych przez Grupę zobowiązań nie stanowi
naruszenia umów produkcyjno-wydawniczych i nie powinna skutkować negatywnymi konsekwencjami dla Grupy
ze strony wydawców. Zawarte w umowach postanowienia, zawierają bowiem procedury opisujące sposób
postępowania na wypadek braku lub ograniczonej dostępności na polskim rynku usług ubezpieczeniowych
konkurencyjnych, z punktu widzenia producentów gier wideo z segmentu Triple-A, ubezpieczeń, a Emitent
postępuje zgodnie z nimi.
Na Datę Prospektu sprzęt i mienie znajdujące się w biurze Emitenta w Warszawie przy Alei „Solidarności” 171
są objęte ochroną ubezpieczeniową od wszystkich ryzyk na podstawie umowy zawartej z InterRisk Towarzystwem
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. Najwyższa suma ubezpieczenia dotyczy stacjonarnego sprzętu
elektronicznego i wynosi ponad 5 mln PLN. Ponadto, na Datę Prospektu Grupa współpracuje z Towarzystwem
Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. Ochrona ubezpieczeniowa Emitenta dotyczy ubezpieczenia mienia
(sprzętu elektronicznego) znajdującego się w biurze Emitenta w Rzeszowie od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie
przewiduje różne sumy ubezpieczenia w zależności od kategorii zdarzenia ubezpieczeniowego, z których
najwyższa dotycząca stacjonarnego sprzętu elektronicznego wynosi prawie 700 tys. PLN.
Na Datę Prospektu, w związku z leasingiem operacyjnym udzielonym Emitentowi przez Pekao Leasing sp. z o.o.
(zob. „—Istotne umowy—Umowy finansowe leasingu operacyjnego”) Emitent jest zobowiązany do ubezpieczenia
na rzecz leasingodawcy wyposażenia przekazanego Emitentowi na podstawie umów leasingu przez cały okres
leasingu. Ochrona ubezpieczeniowa zapewniona przez towarzystwa ubezpieczeń takie jak np. Generali
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. czy Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. dotyczy ubezpieczenia mienia
(nakładów inwestycyjnych) od zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej, w tym odpowiedzialności
najemcy nieruchomości. Emitent objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych
(odpowiedzialność deliktowa) w związku z prowadzoną działalnością, ubezpieczeniem odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa) oraz ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości.
Na Datę Prospektu, w szczególności Prezes Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej Emitenta, a także osoby
odpowiedzialne za księgi rachunkowe Emitenta oraz w ograniczonym zakresie pracownicy Emitenta, jak również
spadkobiercy i małżonkowie wskazanych osób, są objęci umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz
spółki (ubezpieczeniem Directors & Officers). Ubezpieczycielem w zakresie tego ubezpieczenia jest towarzystwo
Tokio Marine Europe S.A. z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, a najwyższa suma
ubezpieczenia wynosi 30 mln PLN, przy czym polisa przewiduje szereg podlimitów dotyczących określonych w
polisie zdarzeń ubezpieczeniowych. Na Datę Prospektu polisa jest częścią międzynarodowego programu
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ubezpieczeniowego, który obejmuje również Spółki Zależne Emitenta. Suma ubezpieczenia dotycząca każdej ze
Spółek Zależnych wynosi co do zasady 1 mln USD. W razie szkody przewyższającej wartością sumę
ubezpieczenia Spółki Zależnej różnica jest ubezpieczona przez polisę główną z sumą ubezpieczenia wynoszącą
30 mln PLN. Ponadto, na Datę Prospektu Prezes Zarządu Emitenta objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności
cywilnej zawodowej księgowych, osób wykonujących obsługę płac oraz osób pełniących funkcje promotora,
wspomagającego lub korzystającego w rozumieniu Ordynacji Podatkowej z dodatkową klauzulą ubezpieczenia
ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej. Ubezpieczycielem w zakresie tego
ubezpieczenia jest towarzystwo AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w
Warszawie. Najwyższa suma ubezpieczenia wynosi 1 mln PLN.
Zdaniem Zarządu zakres ubezpieczenia wynikający z umów ubezpieczenia zawartych na Datę Prospektu wynika
z dostępności usług ubezpieczeniowych przeznaczonych dla producentów gier wideo z segmentu AAA na polskim
rynku. Zarząd nie wyklucza zawarcia nowych umów ubezpieczenia z wyższym limitem odpowiedzialności
ubezpieczeniowej niż to wynika z polis obowiązujących na Datę Prospektu, o ile takie ubezpieczenia będą
dostępne dla Grupy.
Postępowania sądowe i administracyjne
Za wyjątkiem postępowania opisanego poniżej, na Datę Prospektu ani przez okres dwunastu miesięcy
poprzedzających Datę Prospektu, żadna ze spółek z Grupy nie była stroną ani uczestnikiem żadnego postępowania
administracyjnego, sądowego ani arbitrażowego, które ma lub mogło wywrzeć istotny wpływ na sytuację
finansową lub działalność Emitenta lub Grupy. Emitent nie posiada informacji o jakichkolwiek postępowaniach
administracyjnych, sądowych lub arbitrażowych mogących wystąpić w przyszłości, a które miałyby istotny wpływ
na sytuację finansową lub działalność Spółki lub Grupy.
Dnia 3 sierpnia 2020 r. Emitent złożył do właściwego organu podatkowego (Naczelnika Drugiego Mazowieckiego
Urzędu Skarbowego w Warszawie) korektę zeznania podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób
prawnych za rok podatkowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wraz z wnioskiem o
zwrot nadpłaty podatku dochodowego w łącznej wysokości 1.717.855,00 PLN złotych (podczas gdy w
pierwotnym zeznaniu podatkowym Emitent wykazał nadpłatę w kwocie 1.474.415 PLN). Złożona przez Emitenta
korekta oraz wniosek o zwrot nadpłaty są związane z dokonaną przez Emitenta ponowną analizą właściwych
przepisów prawa podatkowego i wynikającymi z niej: (i) zmianą w zakresie rozliczenia dochodów z
kwalifikowanych praw własności intelektualnej w ramach tzw. ulgi IP Box, polegającej na przesunięciu części
przychodów, wykazanych w pierwotnym zeznaniu podatkowym Emitenta za rok 2019 jako przychodów z
kwalifikowanych praw własności intelektualnej (rozliczanych w ramach ulgi IP Box), do kategorii przychodów
opodatkowanych na zasadach ogólnych; oraz (ii) uwzględnieniem w rozliczeniu podatku dochodowego za rok
2019 odliczenia podatku u źródła pobranego od wypłat dokonywanych na rzecz Emitenta przez kontrahenta
Emitenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Na Datę Prospektu postępowanie podatkowe w sprawie wniosku
Emitenta pozostaje w toku, a Emitent oczekuje na decyzję organu podatkowego.
Kwestie związane z ochroną środowiska
Zdaniem Zarządu na Datę Prospektu kwestie środowiskowe nie mają istotnego znaczenia dla działalności Grupy
i jej sytuacji finansowej, jak również nie mają wpływu na wykorzystywanie przez Grupę rzeczowych środków
trwałych.
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OTOCZENIE REGULACYJNE
Działalność Grupy podlega regulacjom unijnym i przepisom prawa polskiego, w szczególności regulacjom
dotyczącym znaków towarowych Unii Europejskiej, regulacjom z zakresu ochrony danych osobowych, jak
również przepisom Prawa Autorskiego. Ponadto, w określonych aspektach swojej działalności Grupa podlega
nadzorowi Prezesa UOKiK w zakresie prawa konkurencji i ochrony praw konsumentów.
Poniżej został zamieszczony opis niektórych regulacji mających, w opinii Emitenta, istotne znaczenie dla
działalności Grupy. Opis ten ma charakter ogólny i nie jest wyczerpujący. Stan prawny oraz planowane zmiany
legislacyjne zostały przedstawione na Datę Prospektu.
Oprócz poniższych, Emitent nie identyfikuje innych elementów otoczenia regulacyjnego, polityki rządowej,
gospodarczej, fiskalnej, monetarnej lub strategii politycznej lub czynników o charakterze rządowym,
gospodarczym, fiskalnym, monetarnym lub politycznym, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub
pośrednio istotny wpływ na działalność Emitenta.
Przepisy prawa Unii Europejskiej
Rozporządzenie w Sprawie Znaku Towarowego UE
Zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Znaku Towarowego UE unijny znak towarowy ma charakter jednolity,
co oznacza, że wywołuje on ten sam skutek na terytorium całej Unii Europejskiej. Unijny znak towarowy może
być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia praw
właściciela znaku lub unieważnienia znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej
Unii Europejskiej.
Unijny znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z
nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod
warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają: (i) odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od
towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz (ii) przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych
w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu
ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego. Unijny znak towarowy uzyskuje się poprzez rejestrację
w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej („EUIPO”).
W Rozporządzeniu w Sprawie Znaku Towarowego UE przedstawiono przede wszystkim bezwzględne oraz
względne podstawy odmowy rejestracji. Do bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji unijnego znaku
towarowego, których wystąpienie powoduje niezarejestrowanie znaku, należą między innymi, brak
odróżniającego charakteru znaku czy też sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami danego
znaku. Do względnych podstaw odmowy rejestracji, tj. powodujących niezarejestrowanie znaku towarowego w
wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego (tj. wcześniej zarejestrowanego) znaku towarowego, należą m.in.
sytuacje gdy znak towarowy jest identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla
których wnioskuje się o rejestrację, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak
towarowy jest chroniony.
Rejestracja znaku towarowego Unii Europejskiej skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego
znaku. Bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego
znaku towarowego właściciel unijnego znaku towarowego jest uprawniony do uniemożliwienia wszelkim osobom
trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług,
oznaczenia, w przypadku gdy, w szczególności, oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest
używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których unijny znak towarowy został
zarejestrowany, czy też oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest
używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których unijny
znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobne, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia
odbiorców w błąd.
Prawa wynikające z unijnego znaku towarowego są skuteczne wobec osób trzecich z dniem opublikowania
rejestracji znaku towarowego. Unijny znak towarowy rejestrowany jest na okres 10 lat od daty dokonania
zgłoszenia (rejestracja może być przedłużona na kolejne okresy dziesięcioletnie w terminie sześciu miesięcy przed
wygaśnięciem rejestracji).
Rozporządzenie w Sprawie Znaku Towarowego UE reguluje również zasady udzielania licencji na unijny znak
towarowy. Unijny znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych lub
wszystkich towarów lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany, w całej Unii Europejskiej lub w jej części.
Licencja może być wyłączna bądź niewyłączna. Na wniosek jednej ze stron udzielenie lub przeniesienie licencji
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w zakresie unijnego znaku towarowego wpisuje się do rejestru i publikuje. Ponadto Rozporządzenie w Sprawie
Znaku Towarowego UE reguluje szczegółowo procedurę zgłaszania do EUIPO unijnego znaku towarowego,
prawo pierwszeństwa, jak również procedurę wnoszenia i rozpatrywania sprzeciwów co do rejestracji unijnego
znaku towarowego.
W przypadku gdy sąd w sprawach unijnych znaków towarowych uznaje, że pozwany naruszył lub, że z jego strony
istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania
tego, decyzję zakazującą pozwanemu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia
unijnego znaku towarowego. Organem odpowiedzialnym do orzekania w sprawach naruszeń praw wynikających
z unijnego znaku towarowego są wyznaczone przez Państwa Członkowskie sądy krajowe. W Polsce sądem
pierwszej instancji, orzekającym w sprawach unijnego znaku towarowego jest Sąd Wspólnotowych Znaków
Towarowych i Wzorów Przemysłowych – XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie.
RODO
Celem RODO jest doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa ochrony danych osobowych w ramach Unii
Europejskiej. RODO zostało przyjęte w dniu 27 kwietnia 2016 r. W momencie wejścia w życie (od dnia 25 maja
2018 r.), po dwuletnim okresie przejściowym, zaczęło obowiązywać w Państwach Członkowskich bezpośrednio,
bez potrzeby wydawania aktów prawnych wdrażających je do porządku krajowego. RODO zawiera przepisy o
ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym
przepływie danych osobowych.
Zgodnie z definicją zawartą w RODO, dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to natomiast osoba, którą można
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i
nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość osoby fizycznej.
RODO reguluje m.in. dostęp do danych osobowych (zapewnienie większej liczby informacji na temat sposobu
przetwarzania danych i zapewnienie, aby informacje były dostępne w przejrzysty i zrozumiały sposób), prawo do
przenoszenia danych osobowych (ułatwia przesyłanie danych osobowych pomiędzy dostawcami usług), prawo do
usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do bycia niezwłocznie poinformowanym w razie ataku
hakerskiego, jak również technologie takie jak pseudonimizacja (tj. proces po którym można przypisać konkretne
dane do określonej osoby, jako specjalna forma zabezpieczenia danych osobowych) oraz szyfrowanie.
RODO rozszerza zakres obowiązków administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane. Zgodnie
z RODO przedsiębiorca ma obowiązek wykazania, że zgoda na przetwarzanie została udzielona. Zgoda musi być
dobrowolna, konkretna, specyficzna (zgoda jest ważna jeśli jest udzielona na konkretne użycie danych), świadoma
(a zatem wymagana jest przejrzystość), natomiast wycofanie jej powinno być łatwe (użytkownik powinien mieć
sposób sygnalizowania chęci wycofania zgody).
RODO reguluje ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych i wyróżnia dwa przedziały kar dla
administratorów danych będących przedsiębiorcami, tj. (i) karę w wysokości do 10 mln EUR bądź też do 2%
całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (zastosowanie ma kwota wyższa); oraz
(ii) karę w wysokości do 20 mln EUR bądź do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku
obrotowego (zastosowanie ma kwota wyższa).
Kara w wysokości do 10 mln EUR bądź też do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku
obrotowego dotyczy naruszeń związanych między innymi z niewywiązywaniem się przez administratora danych
osobowych ze swoich obowiązków takich jak: obowiązek informacyjny, brak uwzględnienia ochrony danych w
fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych, błędnie prowadzony rejestr czynności przetwarzania lub jego
brak, nieprawidłowe zabezpieczenie systemów informatycznych, nieprzeprowadzenie oceny skutków dla ochrony
danych, brak powołania inspektora ochrony danych jeśli istniał taki obowiązek.
Kara w wysokości do 20 mln EUR bądź też do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku
obrotowego dotyczy między innymi: naruszenia przez administratora danych osobowych podstawowych zasad
przetwarzania danych osobowych, w tym niedopilnowanie warunków pozyskania zgody, naruszenia praw osób,
których dane dotyczą, nieprawidłowego przekazywania danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich lub
organizacjach międzynarodowych.
Ponadto, zgodnie z RODO, każda osoba, która poniosła szkodę w wyniku naruszenia postanowień RODO ma
prawo wystąpić do administratora danych osobowych z roszczeniem o odszkodowanie za poniesioną szkodę.
Administrator może zostać zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że nie ponosi winy za zdarzenie,
które doprowadziło do powstania szkody.
145

OTOCZENIE REGULACYJNE

Przepisy prawa polskiego
Prawo Autorskie
Działalność Grupy, w szczególności w zakresie w jakim Grupa nabywa autorskie prawa majątkowe do utworów
stworzonych przez swoich pracowników oraz współpracowników, a także w zakresie w jakim Grupa zawiera
umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy o korzystanie z utworów (licencje) jest przedmiotem
regulacji Prawa Autorskiego.
Przedmiotem prawa autorskiego i jego ochrony jest utwór, czyli każdy przejaw działalności twórczej o
indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu
wyrażenia. Przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności utwory wyrażone słowem, symbolami
matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy
komputerowe).
Prawo autorskie przysługuje co do zasady twórcy. W przypadku tzw. utworów pracowniczych (tj. stworzonych w
wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy), pracodawca co do zasady nabywa z chwilą przyjęcia od
pracownika utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego
zamiaru stron. Jeżeli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do
rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia, twórca może wyznaczyć
pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego
bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór
utrwalono, powracają do twórcy, chyba że umowa stanowi inaczej. Pracodawca i pracownik mogą jednak określić
inny termin na przystąpienie do rozpowszechniania utworu.
Autorskie prawa majątkowe obejmują swoim zakresem wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania
nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Mogą one przejść na inne
osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. Zgodnie z postanowieniami Prawa Autorskiego umowa
o przeniesienie autorskich praw majątkowych (licencja) obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione
i są to w szczególności: (i) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; (ii)
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; (iii) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż w
punkcie (ii) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym. Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium
państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej. Twórca może
udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem
zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. Jeśli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu w
określony sposób (licencja wyłączna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia
innym osobom do korzystania z utwory na tym samym polu eksploatacji (licencja niewyłączna).
Szczególne znaczenie dla Grupy mają przepisy rozdziału 7 Prawa Autorskiego regulujące kwestie związane z
programami komputerowymi. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego
wyrażenia, a autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują co do zasady prawo do (i)
trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części; (ii) tłumaczenia,
przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek zmian w programie komputerowym; (iii)
rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.
Podmiot, któremu przysługuje autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego może, w przypadku jego
naruszenia, żądać zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody na
zasadach ogólnych oraz wydania uzyskanych korzyści. Niezależnie od wskazanych wcześniej uprawnień podmiot,
którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone może się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego
ogłoszenia w prasie oświadczenia w odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części
albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.
Sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, na jej wniosek i za zgodą uprawnionego,
w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli
zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie
dotkliwe. Ponadto, Ustawa o Prawie Autorskim wprowadza zasady odpowiedzialności karnej za naruszenie praw
autorskich.

146

OTOCZENIE REGULACYJNE

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych
Celem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych jest zapewnienie stosowania RODO na terytorium Polski. Ustawa
o Ochronie Danych Osobowych reguluje w szczególności postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o
ochronie danych osobowych oraz kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
Dodatkowo, ustawa określa między innymi zasady wyznaczania inspektora danych osobowych, jak również
ustanawia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu właściwego w sprawie ochrony danych
osobowych w Polsce. Zgodnie z ustawą postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych
osobowych prowadzone jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest również uprawniony
do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych na naruszającego może zostać nałożona kara,
o której mowa w RODO.
Regulacje dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów
Grupa podlega przepisom Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zakazującej nadużywania pozycji
dominującej, zakazującej porozumień ograniczających konkurencję, jak również regulującej koncentracje
przedsiębiorców.
Zakaz nadużywania pozycji dominującej
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przez pozycję dominującą rozumie się pozycję
przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie
mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów.
Domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza
40%. Samo posiadanie pozycji dominującej nie jest zakazane; zakazane jest jedynie jej nadużywanie.
Nadużywanie pozycji dominującej polega w szczególności na: (i) bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu
nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich, odległych terminów płatności lub
innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów; (ii) ograniczeniu produkcji, zbytu lub postępu technicznego
ze szkodą dla kontrahentów lub konsumentów; (iii) stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi
uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji;
(iv) uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego
rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy; (v) przeciwdziałaniu ukształtowaniu się
warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji; (vi) narzucaniu przez przedsiębiorcę uciążliwych
warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści, czy też (vii) podziale rynku według kryteriów
terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych.
Prezes UOKiK może w drodze decyzji, zakazać nadużywania pozycji dominującej i nałożyć na przedsiębiorcę
karę pieniężną (co do zasady w wysokości do 10% przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym rok, w którym
kara taka została nałożona) lub zastosować inne środki. W wypadku podejrzenia, że doszło do naruszenia, które
mogło mieć wpływ na handel między państwami członkowskimi UE, zastosowanie znajdują bezpośrednio
przepisy traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i pozostałych aktów prawa unijnego, a organem właściwym
do ich egzekwowania jest Komisja Europejska lub Prezes UOKiK. W ramach swoich uprawnień Komisja
Europejska lub Prezes UOKiK może uznać, że dane działanie przedsiębiorcy stanowi zakazaną praktykę
ograniczającą konkurencję, oraz zakazać ich stosowania lub też zastosować inne sankcje przewidziane w
przepisach prawa europejskiego lub w przepisach Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, które mogą
negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Emitenta (zob.
również „Prawa związane z Akcjami”).
Porozumienia ograniczające konkurencję
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zakazane są porozumienia, których celem lub
skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym.
Takie porozumienie polegać może w szczególności na: (i) ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych
warunków zakupu lub sprzedaży towarów; (ii) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu
technicznego lub inwestycji; (iii) podziale rynków zbytu lub zakupu; (iv) stosowaniu w podobnych umowach z
osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzając tym osobom zróżnicowane warunki
konkurencji; (v) uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia,
niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy; (vi) ograniczaniu dostępu do rynku
lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem; czy też (vii) uzgadnianiu przez
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przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub
ceny.
Prezes UOKiK jest uprawniony do wydania decyzji stwierdzającej, że dany przedsiębiorca jest uczestnikiem
porozumienia, którego celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji. Stwierdziwszy takie naruszenia, Prezes
UOKiK może nakazać ich zaprzestania, a także nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną (co do zasady w
wysokości do 10% przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym rok, w którym kara taka została nałożona).
Kara w wysokości do 2 mln PLN może być również nałożona na osobę zarządzającą, która w ramach sprawowania
swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia tych zakazów umyślnie dopuściła się przez swoje
działanie lub zaniechanie do naruszenia przez tego przedsiębiorcę zakazu zawierania porozumień ograniczających
konkurencję.
W wypadku podejrzenia, że doszło do naruszenia, które mogło mieć wpływ na handel między państwami
członkowskimi UE, zastosowanie znajdują bezpośrednio przepisy traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i
pozostałych aktów prawa unijnego, a organem właściwym do ich egzekwowania jest Komisja Europejska lub
Prezes UOKiK. W ramach swoich uprawnień Komisja Europejska lub Prezes UOKiK może uznać, że dane
działanie przedsiębiorcy stanowi zakazaną praktykę ograniczającą konkurencję, oraz zakazać ich stosowania lub
też zastosować inne sankcje przewidziane w przepisach prawa europejskiego lub w przepisach Ustawy o Ochronie
Konkurencji, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub
perspektywy Emitenta.
Regulacje Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dotyczące koncentracji przedsiębiorców zostały
opisane w rozdziale „Regulacje dotyczące polskiego rynku papierów wartościowych oraz obowiązki związane z
nabywaniem i zbywaniem akcji—Obowiązki notyfikacyjne wynikające z KSH oraz regulacji antymonopolowych—
Obowiązki notyfikacyjne wynikające z regulacji antymonopolowych—Ustawa o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów”.
Ustawa o Kontroli Niektórych Inwestycji
W dniu 24 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji, której
wprowadzenie uzasadniono potrzebą ochrony polskich przedsiębiorców przed wrogimi akwizycjami w warunkach
kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Obowiązywanie nowych przepisów Ustawy o Kontroli Niektórych
Inwestycji zostało ograniczone w czasie na okres co do zasady dwóch lat.
Nowe przepisy określają m.in. zasady i tryb kontroli inwestycji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem
znaczącego uczestnictwa (rozumianego m.in. jako posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej
20% ogólnej liczby głosów) lub nabyciem dominacji nad podmiotem objętym ochroną w rozumieniu nowych
przepisów Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji przez podmiot, który: (i) nie posiada obywatelstwa państwa
członkowskiego (rozumianego jako państwo członkowskie UE lub strona umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, lub państwo należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) – w przypadku osób
fizycznych; albo (ii) nie posiada lub nie posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie, o
którym mowa poniżej, siedziby na terytorium państwa członkowskiego – w przypadku podmiotów innych niż
osoby fizyczne. Podmiotami objętymi ochroną są m.in. przedsiębiorcy z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej
będący spółkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o Ofercie.
Podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące uczestnictwo albo nabyć dominację nad podmiotem objętym
ochroną, jest co do zasady obowiązany każdorazowo złożyć Prezesowi UOKiK uprzednie zawiadomienie o tym
zamiarze. Następnie Prezes UOKiK w terminie 120 dni od dnia zawiadomienia wydaje decyzję w sprawie.
Podmiot składający zawiadomienie jest w tym okresie co do zasady obowiązany do wstrzymania się od dokonania
czynności objętej zawiadomieniem. Prezes UOKiK zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego
uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną m.in., jeżeli: (i) w związku z nabyciem lub
osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje przynajmniej potencjalne zagrożenie dla
porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w
Rzeczypospolitej Polskiej; lub (ii) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może
mieć negatywny wpływ na projekty i programy leżące w interesie UE. Od decyzji Prezesa UOKiK przysługuje
skarga do sądu administracyjnego. Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji
dokonane bez złożenia zawiadomienia, albo pomimo wydania decyzji o sprzeciwie, jest co do zasady nieważne.
Sankcje karne wynikające z nowych przepisów Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji obejmują m.in. karę
grzywny do 50 mln PLN albo karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obie te kary łącznie, za
nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji bez złożenia zawiadomienia, o którym
mowa powyżej.
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Informacje o Emitencie
Nazwa i forma prawna:

PCF Group Spółka Akcyjna

Skrócona nazwa:

PCF Group S.A.

Siedziba i adres:

Al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, Polska

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy

Numer telefonu:

+48 22 887 34 30

Strona internetowa:

https://peoplecanfly.com/

Adres poczty elektronicznej:

office@peoplecanfly.com

KRS:

0000812668

REGON:

141081673

NIP:

5213451404

Kapitał zakładowy:

550.000,00 PLN

Wartość nominalna Akcji:

0,02 PLN

Kod LEI:

25940056N1CJFGQY3909

Na Datę Prospektu Spółka działa pod firmą PCF Group Spółka Akcyjna. Spółka może również posługiwać się
skrótem firmy PCF Group S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PCF Group spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną PCF Group Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, zgodnie z planem przekształcenia przyjętym w dniu 19 lipca 2019 r., zmienionym w dniu 11
sierpnia 2019 r. Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu
6 listopada 2019 r.
Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
Spółka prowadzi działalność na podstawie i zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności KSH.
Na Datę Prospektu, zgodnie z § 5 ust. 1 Statutu, kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje zwykłe imienne serii
A (Akcje Serii A). Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym zamiana akcji imiennych
na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna. Jednocześnie, zgodnie z § 5 ust. 4 Statutu, akcje imienne Spółki, które
ulegną dematerializacji zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą
dematerializacji.
W dniu 26 czerwca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Emisyjną, na podstawie której
uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii B (Akcji Nowej Emisji) (zob.
niżej „—Przyszłe zmiany w kapitale zakładowym Spółki”). Akcje Serii B będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
W dniu 26 czerwca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę o Emisji Warrantów na
podstawie której warunkowo podwyższono kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji Akcji Serii C (zob. niżej
„—Przyszłe zmiany w kapitale zakładowym Spółki”). Akcje Serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
Miejsce rejestracji oraz numer rejestracyjny Spółki
Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000812668 w dniu 6 listopada 2019 r. Ze względu na zmianę adresu rejestrowego Spółki, na Datę
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Prospektu, właściwym sądem rejestrowym dla Spółki jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy.
Przed przekształceniem Spółki w spółkę akcyjną (zob. powyżej „—Informacje o Emitencie”), Spółka działała pod
firmą PCF Group sp. z o.o. i była wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000289101.
Przedmiot działalności
Działalność Grupy koncentruje się na produkcji gier na komputery stacjonarne oraz konsole.
Przedmiot działalności Spółki został oznaczony w § 4 ust. 1 Statutu.
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy na Datę Prospektu
Na Datę Prospektu wyemitowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 550.000,00 PLN i dzieli się na 27.500.000
akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 2 grosze każda.
Wobec powstania Spółki w drodze przekształcenia PCF Group sp. z o.o. w spółkę akcyjną, kapitał zakładowy
Spółki został pokryty w całości majątkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy został w
całości objęty w ten sposób, że w wyniku przekształcenia dotychczasowi wspólnicy PCF Group sp. z o.o. objęli
Akcje Serii A w kapitale zakładowym Emitenta proporcjonalnie w stosunku do liczby udziałów posiadanych w
kapitale zakładowym PCF Group sp. z o.o.
Na Datę Prospektu nie istnieją akcje w kapitale zakładowym Spółki, które nie reprezentują kapitału.
Z zastrzeżeniem zmian Statutu Spółki dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
uchwalonych na podstawie Uchwały o Emisji Warrantów (zob. „—Przyszłe zmiany w kapitale zakładowym
Spółki”) na Datę Prospektu nie istnieją zamienne papiery wartościowe, wymienne papiery wartościowe lub papiery
wartościowe z warrantami w odniesieniu do kapitału zakładowego Emitenta ani prawa nabycia lub zobowiązania
w odniesieniu do kapitału autoryzowanego (docelowego), ale niewyemitowanego, lub zobowiązania do
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
Na Datę Prospektu kapitał żadnego członka Grupy nie jest przedmiotem opcji, ani wobec żadnego członka Grupy
nie zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji.
Na Datę Prospektu Emitent nie posiada żadnych akcji własnych, inne osoby nie posiadają akcji w imieniu
Emitenta, ani akcje nie są w posiadaniu Spółek Zależnych. Struktura akcjonariatu Emitenta na Datę Prospektu
została przedstawiona w rozdziale „Znaczni akcjonariusze i Oferujący—Znaczni akcjonariusze—Znaczni
akcjonariusze Spółki na Datę Prospektu”.
Przyszłe zmiany w kapitale zakładowym Spółki
W dniu 26 czerwca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę Emisyjną, na podstawie
której uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,02 PLN oraz nie wyższą
niż 41.250,24 PLN, tj. do kwoty nie niższej niż 550.000,02 PLN oraz nie wyższej niż 591.250,24 PLN poprzez
emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 2.062.512 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej
0,02 PLN każda (Akcje Nowej Emisji), w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH
przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 4a Ustawy o Ofercie na zasadach określonych
w niniejszym Prospekcie.
Ponadto, w dniu 26 czerwca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę o Emisji
Warrantów, na podstawie której Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie warunkowo podwyższyło kapitał zakładowy
Spółki o kwotę nie wyższą niż 31.118,44 PLN w drodze emisji Akcji Serii C w liczbie nie większej niż 1.555.922
akcje. Akcje Serii C mogą być obejmowane do dnia 31 grudnia 2025 r. wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne,
po jednej z trzech cen emisyjnych w zależności od tego, która z nich ostatecznie będzie mieć zastosowanie, tj.:
1.

Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, jeżeli do dnia 31 grudnia
2020 r. nastąpi Dzień Przydziału; albo

2.

cenie, jaką za Akcje Istniejące Spółki zapłaci (lub wkładowi, za jaki akcje nowej emisji obejmie)
zewnętrzny inwestor, któremu w razie odstąpienia przez Zarząd od wykonania Uchwały Emisyjnej lub
niedojścia Oferty do skutku do dnia 31 grudnia 2020 r. z innych przyczyn, Spółka i Oferujący mogą
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rozważyć zaoferowanie części Akcji Istniejących oraz pewnej liczby akcji nowej emisji Spółki, jeżeli
zewnętrzny inwestor nabędzie lub obejmie akcje w liczbie zapewniającej osiągnięcie co najmniej 10%
ogólnej liczby głosów w Spółce, a nabycie lub objęcie akcji nastąpi do dnia 31 marca 2021 r.; albo
3.

cenie określonej przez Zarząd na podstawie zleconej przez Zarząd wyceny wartości godziwej Akcji Serii
C, jeżeli we wskazanych powyżej terminach nie nastąpią wskazane powyżej zdarzenia.

Na Datę Prospektu nie są prowadzone jakiekolwiek działania mające na celu zaoferowanie akcji Spółki
zewnętrznemu inwestorowi, o którym mowa w punkcie 2. powyżej i na Datę Prospektu Emitent nie planuje
prowadzenia takich działań. Na Datę Prospektu nie istnieją żadne uzgodnienia z jakimkolwiek podmiotem, który
jako zewnętrzny inwestor mógłby objąć akcje nowej emisji oraz nabyć Akcje Istniejące, jeśli Oferta nie dojdzie
do skutku w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. Niedojście Oferty do skutku oznaczałoby, że Spółka nie
uzyskałaby statusu „spółki publicznej” w rozumieniu art. 4 pkt 20 Ustawy o Ofercie. Gdyby w sytuacji niedojścia
Oferty do skutku Emitent podjął negocjacje w przedmiocie objęcia akcji nowej emisji przez zewnętrznego
inwestora (połączone z ewentualnym nabyciem części Akcji Istniejących), Emitent przewiduje, że taka transakcja
zostałaby przeprowadzona w trybie niewymagającym sporządzenia prospektu w oparciu o wyjątki od obowiązku
sporządzenia prospektu określone w Rozporządzeniu Prospektowym. Ponadto, Emitent nie planuje, aby po
ewentualnym przeprowadzeniu transakcji z zewnętrznym inwestorem, akcje Spółki były przedmiotem ubiegania
się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. Przeprowadzenie transakcji z zewnętrznym
inwestorem wymagałoby również, w ocenie Emitenta, podjęcia przez Walne Zgromadzenie nowej uchwały o
podwyższeniu kapitału zakładowego, gdyż jej przeprowadzenia na podstawie Uchwały Emisyjnej byłoby
niemożliwe. Z tego względu, akcje obejmowane przez inwestora zewnętrznego nie byłyby Akcjami Serii B
emitowanymi na podstawie Uchwały Emisyjnej.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ma na celu przyznanie praw do objęcia Akcji Serii C
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które mogą być nieodpłatnie emitowane w liczbie nie większej niż
1.555.922 do dnia 31 marca 2025 r., przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do skrócenia tego terminu do dnia
przypadającego nie wcześniej niż 31 grudnia 2024 r. Warranty mają być emitowane w dwóch seriach oznaczonych
jako seria A oraz seria B, a w ramach poszczególnych serii z podziałem na transze. Podmiotami uprawnionym do
objęcia warrantów jest wyłącznie Square Enix uprawniony do objęcia warrantów serii A i inny wydawca,
uprawniony do objęcia warrantów serii B, niewskazany w Uchwale o Emisji Warrantów, z którym Spółka może
zawrzeć w przyszłości umowy produkcyjno-wydawnicze. Na Datę Prospektu Emitent nie planuje zawarcia z
innym wydawcą umowy dotyczącej obejmowania warrantów serii B i udziału takiego wydawcy w kapitale
zakładowym Emitenta.
Warranty mogą być emitowane dwóm wydawcom pod warunkiem zawarcia i obowiązywania w dniu skierowania
oferty objęcia warrantów określonej transzy określonych umów produkcyjno-wydawniczych oraz umów
określających prawa i obowiązki Spółki oraz wydawców w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych.
Warranty poszczególnych transz mogą być oferowane wydawcom po zakończeniu każdego okresu
rozliczeniowego rozumianego jako każdy z okresów, we wskazanym w Uchwale o Emisji Warrantów przedziale
czasowym (różnym dla obu wydawców), w którym to okresie przychody faktycznie uzyskane przez Spółkę na
podstawie wskazanych umów produkcyjno-wydawniczych osiągną kwotę 45 mln PLN (w odniesieniu do Square
Enix), albo kwotę ustaloną przez Zarząd (w odniesieniu do drugiego wydawcy). Po zakończeniu każdego takiego
okresu rozliczeniowego Zarząd jest upoważniony do zaoferowania określonemu wydawcy danej transzy
warrantów w liczbie stanowiącej iloraz kwoty 4,5 mln PLN oraz jednej z cen wskazanych w punktach 1) – 3)
powyżej, w zależności od tego, która z nich ostatecznie będzie mieć zastosowanie (w odniesieniu do Square Enix),
albo w liczbie określonej przez Zarząd (w odniesieniu do drugiego wydawcy).
W dniu 31 lipca 2020 r. Emitent podpisał ze Square Enix Wstępne Porozumienie określające zasady współpracy
stron w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych do zaoferowania na rzecz Square Enix oraz
obejmowaniem przez Square Enix w wykonaniu praw przysługujących z warrantów Akcji Serii C emitowanych
przez Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Więcej informacji na temat
Wstępnego Porozumienia zostało przedstawionych w punkcie „Opis działalności—Istotne umowy—Wstępne
Porozumienie”.
W związku z podjęciem Uchwały o Emisji Warrantów Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd
Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją warrantów, w tym do
ustalenia warunków emisji warrantów poszczególnych serii i transz oraz zasad i terminów wykonywania praw z
warrantów poszczególnych serii i transz.
Zmiana Statutu Spółki dotycząca warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalona na podstawie
Uchwały o Emisji Warrantów została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 18 sierpnia 2020 r.
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Wpływ emisji Akcji Serii B i C na kapitał zakładowy Emitenta został opisany w rozdziale „Rozwodnienie—
Przyszłe zmiany w kapitale zakładowym Spółki”.
Członkostwo Spółki w związkach i innych organizacjach
Na Datę Prospektu, poza członkostwem w Stowarzyszeniu Polskie Gry (Polish Games Association) zrzeszającym
firmy produkujące gry wideo w Polsce, Spółka nie jest członkiem związków, stowarzyszeń i innych organizacji.
Struktura Grupy
Na Datę Prospektu w skład Grupy wchodzi Spółka, będąca podmiotem dominującym Grupy, oraz trzy Spółki
Zależne, które są konsolidowane metodą pełną. Spółka posiada w Spółkach Zależnych bezpośrednio 100%
udziałów w kapitale zakładowym, co uprawnia Spółkę do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na
zgromadzeniu wspólników Spółek Zależnych. Wszystkie Spółki Zależne Emitenta prowadzą działalność w
zakresie produkcji gier wideo.
Poniżej przedstawiono strukturę Grupy, według stanu na Datę Prospektu.

EMITENT

PCF UK
(100%)

PCF U.S.
(100%)

PCF Canada
(100%)

Źródło: Spółka.

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat Spółki jako podmiotu dominującego Grupy oraz jej
Spółek Zależnych.
Emitent
Emitent jest jednostką dominującą Grupy. Pozostałe informacje na temat Spółki zostały przedstawione w punkcie
„—Informacje o Spółce” powyżej.
Spółki Zależne
PCF UK
Emitent posiada w People Can Fly UK Limited bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym, co uprawnia
do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników.
Podstawowe informacje
Nazwa i forma prawna:

People Can Fly UK Limited

Siedziba i adres:

Gateshead (Wielka Brytania), adres: Northern Design
Centre, Abbot’s Hill, Gateshead, Wielka Brytania, NE8
3DF

Kapitał zakładowy:

10.000 GBP

Podstawowy przedmiot działalności:

Świadczenie informatycznych usług konsultacyjnych
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PCF U.S.
Emitent posiada w People Can Fly U.S., LLC bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym, co uprawnia
do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników.
Podstawowe informacje
Nazwa i forma prawna:

People Can Fly U.S., LLC

Siedziba i adres:

Nowy Jork (Stany Zjednoczone Ameryki), adres: 199
Water St., 31st Floor, New York, NY 10038

Kapitał zakładowy:

2.010.000 USD

Podstawowy przedmiot działalności:

Działalność produkcyjna i wydawnicza w zakresie gier
wideo

PCF Canada
Emitent posiada w People Can Fly Canada Inc. bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym, co uprawnia
do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników.
Podstawowe informacje
Nazwa i forma prawna:

People Can Fly Canada Inc.

Siedziba i adres:

Montreal (Kanada), adres: 1000, rue De La Gauchetière
Ouest, Bureau 3700, Montréal, QC H3B 4W5

Kapitał zakładowy:

10.000 CAD

Podstawowy przedmiot działalności:

Produkcja gier wideo

Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach
Na Datę Prospektu, brak jest spółek joint venture i przedsiębiorstw spoza Grupy, w których spółki z Grupy
posiadają udział w kapitale mogący mieć znaczący wpływ na ocenę aktywów i pasywów spółek z Grupy, ich
sytuacji finansowej oraz zysków i strat.
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ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE
Zgodnie z KSH i Statutem, organami zarządzającymi i nadzorującymi w Spółce są Zarząd i Rada Nadzorcza. Opis
Zarządu oraz Rady Nadzorczej został przygotowany w oparciu o KSH, Statut oraz Regulaminy Zarządu i Rady
Nadzorczej obowiązujące na Datę Prospektu.
Zarząd
Skład, sposób funkcjonowania i kompetencje Zarządu
Skład Zarządu
Na Datę Prospektu w skład Zarządu wchodzi jedna osoba, powołany na trzyletnią kadencję Prezes Zarządu.
Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje na temat Prezesa Zarządu pełniącego swoją funkcję na Datę
Prospektu.
Imię i nazwisko członka
Zarządu
Sebastian Wojciechowski

Data objęcia funkcji członka
Zarządu po raz pierwszy

Funkcja
Prezes Zarządu

6 listopada 2019 r.(1)

Adres miejsca pracy
00-877 Warszawa,
Al. „Solidarności” 171

Sebastian Wojciechowski po raz pierwszy objął funkcję członka Zarządu poprzednika prawnego Emitenta, PCF Group sp. z o.o., w marcu
2013 r., a funkcję Prezesa Zarządu poprzednika prawnego Emitenta w czerwcu 2015 r.
Źródło: Spółka.
(1)

Obecna kadencja Prezesa Zarządu rozpoczęła się w dniu 6 listopada 2019 r. i upływa z dniem 6 listopada 2022 r.
Mandat Prezesa Zarządu wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat Prezesa
Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. W przypadku
powiększenia składu Zarządu Spółki mandat nowego członka Zarządu Spółki powołanego przed upływem danej
kadencji wygaśnie równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
Zgodnie ze Statutem Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu. Liczbę
członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, w skład Zarządu, poza Prezesem
Zarządu, mogą wchodzić Wiceprezesi lub członkowie Zarządu. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa
trzy lata.
Zgodnie z § 13 ust. 5 Statutu tak długo, jak akcjonariusz Sebastian Wojciechowski posiada akcje uprawniające do
wykonywania co najmniej 25% ogólnej liczby głosów w Spółce, przysługuje mu uprawnienie osobiste do
powoływania i odwoływania członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Uprawnienie to
wygasa, jeśli akcjonariusz Sebastian Wojciechowski przestanie być akcjonariuszem Spółki, a ponowne nabycie
akcji Spółki nie prowadzi do odzyskania tego uprawnienia osobistego. Jeżeli udział akcji posiadanych przez
akcjonariusza Sebastiana Wojciechowskiego spadnie poniżej progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce, jednak
pozostanie on nieprzerwanie akcjonariuszem Spółki, wówczas ponowne nabycie akcji Spółki i osiągnięcie
wskazanego progu prowadzi do odzyskania powyższego uprawnienia osobistego. Pozostali członkowie Zarządu
Spółki są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może powierzyć jednemu lub
większej liczbie powołanych przez siebie członków Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Rada Nadzorcza ma prawo do zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich
członków Zarządu oraz do oddelegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do
czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych
przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Członek Zarządu może zostać również odwołany lub
zawieszony w czynnościach uchwałą Walnego Zgromadzenia. Odwołanie członków Zarządu przez Radę
Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie nie pozbawia ich roszczeń wynikających z umowy o pracę.
Opis wiedzy i doświadczenia zawodowego Prezesa Zarządu został przedstawiony poniżej w punkcie „⎯Życiorys
zawodowy Prezesa Zarządu”.
Sposób funkcjonowania i kompetencje Zarządu
Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy Spółki, za wyjątkiem spraw
zastrzeżonych KSH i Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. W przypadku
Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes
Zarządu, działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
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W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje decyzje w formie pisemnych uchwał. Z zastrzeżeniem
przepisów prawa, w przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu wymagają decyzje w sprawach
przekraczających czynności zwykłego zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego każdy z członków
Zarządu może zażądać uprzedniego podjęcia uchwały przez Zarząd, przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności.
W przypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, tj. wstrzymania
się od głosu nie uwzględnia się przy ustaleniu wyników głosowania. W przypadku równiej liczby głosów
oddanych za uchwałą oraz przeciwko uchwale rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Zarząd jest zdolny do
podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie zawiadomiony o mającym
się odbyć posiedzeniu Zarządu oraz na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa z ogólnej liczby członków
Zarządu, z zastrzeżeniem możliwości podejmowania uchwał także bez odbycia posiedzenia. Dopuszcza się
możliwość głosowania i podejmowania uchwał przez Zarząd w następujących trybach: (i) w trybie pisemnym
polegającym na pisemnym oddaniu głosu przez każdego członka Zarządu; uchwała podjęta w ten sposób jest
ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały; (ii) w trybie
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób
gwarantujący możliwość porozumiewania się wszystkim członkom Zarządu); uchwała podjęta w ten sposób jest
ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały; (iii) w
trybie polegającym na oddaniu głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu; (iv) w trybie
mieszanym poprzez głosowanie członków Zarządu obecnych na posiedzeniu oraz zastosowaniu przez członków
Zarządu nieobecnych na posiedzeniu jednego ze wskazanych wyżej trybów.
Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
Życiorys zawodowy Prezesa Zarządu
Sebastian Wojciechowski – Prezes Zarządu
Sebastian Wojciechowski od stycznia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. (dzień połączenia PCF z Emitentem) był
członkiem zarządu PCF (spółki zależnej Emitenta), od marca 2013 r. pełnił funkcję członka Zarządu, a od czerwca
2015 r. – Prezesa Zarządu poprzednika prawnego Emitenta, tj. PCF Group sp. z o.o. Od dnia rejestracji Emitenta
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj. od dnia 6 listopada 2019 r., Sebastian
Wojciechowski pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. W latach 2008-2011 był twórcą i dyrektorem działu
Digital Market w Eurozet sp. z o.o., gdzie odpowiadał za strategię cyfrową spółki. Od 1996 r. do 2007 r. był
współzałożycielem, dyrektorem sprzedaży, a następnie członkiem zarządu CR Media S.A. W ramach pracy w
grupie kapitałowej CR Media w latach 2000-2008 był wiceprezesem spółki Ad.Point sp. z o.o. zarządzającej takimi
rozgłośniami radiowymi jak AntyRadio czy Radio Planeta FM. Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku
Finanse i Bankowość uzyskując tytuł magistra. W latach 1994-1995 w ramach stypendium Tempus studiował w
Handelshøjskolen (Business School) w Aarhus, Dania.
Funkcje pełnione przez Prezesa Zarządu w spółkach spoza Grupy
W okresie ostatnich pięciu lat Prezes Zarządu nie pełnił ani na Datę Prospektu nie pełni funkcji w organach
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek spoza Grupy. Na Datę Prospektu Prezes Zarządu jest
wspólnikiem spółki AMZ sp. z o.o. Na Datę Prospektu Prezes Zarządu nie posiada akcji spółek publicznych,
których akcje były dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, reprezentujących więcej niż 5% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu.
Rada Nadzorcza
Skład, sposób funkcjonowania i kompetencje Rady Nadzorczej
Skład Rady Nadzorczej
Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodzi pięć osób, powołanych na wspólną trzyletnią kadencję.
Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje na temat członków Rady Nadzorczej pełniących swoje
funkcje na Datę Prospektu.
Imię i nazwisko członka Rady
Nadzorczej

Data objęcia funkcji członka Rady
Nadzorczej po raz pierwszy

Mikołaj Wojciechowski

Funkcja
Przewodniczący Rady
Nadzorczej

6 listopada 2019 r.(1)

Krzysztof Dolaś

Członek Rady Nadzorczej

6 listopada 2019 r.(2)
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Imię i nazwisko członka Rady
Nadzorczej

Data objęcia funkcji członka Rady
Nadzorczej po raz pierwszy

Funkcja

Bartosz Biełuszko

Członek Rady Nadzorczej

6 listopada 2019 r.(2)

Jacek Pogonowski

Członek Rady Nadzorczej

26 czerwca 2020 r.

Aleksander Ferenc

Członek Rady Nadzorczej

16 listopada 2020 r.

Adres miejsca pracy
00-877 Warszawa,
Al. „Solidarności” 171
00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 47/49
00-877 Warszawa,
Al. „Solidarności” 171

Mikołaj Wojciechowski po raz pierwszy objął funkcję członka Rady Nadzorczej poprzednika prawnego Emitenta, PCF Group sp. z o.o., w
sierpniu 2017 r., a funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzednika prawnego Emitenta w listopadzie 2017 r.
(2)
Krzysztof Dolaś i Bartosz Biełuszko po raz pierwszy objęli funkcje członków Rady Nadzorczej poprzednika prawnego Emitenta w sierpniu
2017 r.
Źródło: Spółka.
(1)

Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 6 listopada 2019 r. i upływa z dniem 6 listopada 2022 r.
Mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej pełniących swoje funkcje na Datę Prospektu, wygasną najpóźniej
z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również wskutek
śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego
przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady
Nadzorczej.
Zgodnie z § 16 ust. 1 i 2 Statutu do dnia dopuszczenia Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w skład
Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczący, wybierany przez członków Rady
Nadzorczej ze swojego grona. W tym okresie członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne
Zgromadzenie, które ustala też liczbę członków Rady Nadzorczej.
Zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 Statutu od dnia dopuszczenia Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w skład
Rady Nadzorczej Spółki wchodzi od pięciu do siedmiu członków, których liczbę ustala Walne Zgromadzenie.
Poniżej znajduje się opis procedury wyboru członków Rady Nadzorczej, która będzie obowiązywała od dnia
dopuszczenia Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
Akcjonariusze Sebastian Wojciechowski, Bartosz Kmita, Krzysztof Dolaś oraz Bartosz Biełuszko tworzą Grupę
Uprawnionych Akcjonariuszy, której od dnia dopuszczenia Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
przysługują uprawnienia osobiste dotyczące powoływania członków Rady Nadzorczej. Uprawnienia te
przysługują łącznie akcjonariuszom tworzącym Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy i muszą być wykonywane
wspólnie przez nich wszystkich, przy czym członek Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy traci uprawnienia
osobiste, jeżeli przestanie być akcjonariuszem Spółki, a ponowne nabycie przez niego akcji Spółki nie prowadzi
do odzyskania uprawnienia osobistego. Jednakże w razie utraty uprawnień osobistych przez jednego lub większą
liczbę członków Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy, uprawnienia pozostałych/pozostałego akcjonariusza trwają
nadal na dotychczasowych zasadach, dopóki w skład Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy wchodzą członkowie
albo członek Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy posiadający łącznie lub samodzielnie liczbę akcji w Spółce
uprawniającą do wykonywania co najmniej 40% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Uprawnienia osobiste przysługują tak długo, jak długo Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy będzie posiadać co
najmniej 40% ogólnej liczby głosów w Spółce. Spadek ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej tego progu
uniemożliwia wykonywanie uprawnień osobistych przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy, natomiast
ponowne przekroczenie tego progu prowadzi do przywrócenia możności wykonywania uprawnień osobistych.
Oznacza to, że jeśli udział któregokolwiek z członków Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy w kapitale
zakładowym Emitenta ulegnie zmniejszeniu (ale nadal pozostanie on akcjonariuszem Spółki), w wyniku czego
udział Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy spadnie poniżej 40% ogólnej liczby głosów – Grupa traci uprawnienie
osobiste. Uprawnienie to podlega jednak przywróceniu, jeśli udział wszystkich członków Grupy Uprawnionych
Akcjonariuszy (którzy byli akcjonariuszami nieprzerwanie od dnia wejścia w życie powołanych przepisów
Statutu) wzrośnie osiągając próg co najmniej 40% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z § 17 ust. 5 Statutu w razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na
pięciu, Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania
trzech członków Rady Nadzorczej, spośród których Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy wskazuje
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Zgodnie z § 17 ust. 6 Statutu w razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na
sześciu albo siedmiu członków, Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy przysługuje uprawnienie osobiste do
powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej, spośród których Grupa Uprawnionych
Akcjonariuszy wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
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Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie
powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej w razie niewykonania uprawnienia osobistego przez Grupę
Uprawnionych Akcjonariuszy w terminach określonych w Statucie, przy czym tak powołani członkowie Rady
Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy, a na ich miejsce
Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy może powołać inne osoby. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje
wszystkich członków Rady Nadzorczej w razie wygaśnięcia uprawnień osobistych wskazanych w § 17 ust. 5-6
Statutu. Walnemu Zgromadzeniu przysługuje także uprawnienie do odwołania członka Rady Nadzorczej
powołanego w wykonaniu uprawnienia osobistego, które wygasło. Statut określa szczegółowe zasady
wykonywania uprawnień osobistych do powołania lub odwołania Rady Nadzorczej.
Zgodnie z § 18 Statutu w terminie miesiąca o dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy złoży oświadczenie Spółce, których członków Rady Nadzorczej uznaje za
powołanych w wykonaniu uprawnienia osobistego opisanego w § 17 ust. 5 Statutu. Oświadczenie zawierać będzie
wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Ponadto, zgodnie z § 23 Statutu członkom Rady Nadzorczej przysługuje prawo czasowego powołania nowego
członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w razie spadku liczby członków Rady Nadzorczej poniżej
wymaganej liczby członków.
W związku z czynnikiem ryzyka opisanym w punkcie „Czynniki ryzyka—Czynniki ryzyka związane z działalnością
Grupy—Ryzyko związane z Radą Nadzorczą”, dwaj członkowie Rady Nadzorczej Krzysztof Dolaś i Bartosz
Biełuszko zobowiązali się złożyć rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej, a czterej najwięksi
akcjonariusze Spółki tworzący Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy (w rozumieniu § 17 ust. 3 Statutu)
zobowiązali się doprowadzić do wyboru dwóch nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce Dyrektorów, po
zakończeniu Oferty i Dopuszczeniu, w terminie 60 dni od dnia Dopuszczenia. Na Datę Prospektu nie zapadły
żadne ustalenia, co do kandydatów do Rady Nadzorczej, którzy mogliby zostać powołani w miejsce Krzysztofa
Dolasia oraz Bartosza Biełuszko przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy w trybie opisanym powyżej.
Opis wiedzy i doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej został przedstawiony poniżej w punkcie
„⎯Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej”.
Sposób funkcjonowania i kompetencje Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Kompetencje Rady Nadzorczej są określone w KSH oraz Statucie. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ocena
sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ocena sprawozdania
Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem
faktycznym a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, jak również składanie
Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa powyżej.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny. Rada Nadzorcza może
delegować jednego z członków do samodzielnego wykonania określonych czynności nadzorczych. Delegowany
członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z czynności dokonanych
w ramach indywidualnego nadzoru.
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak co najmniej cztery razy w roku obrotowym, w
terminie i miejscu określonych w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały Rady
Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje
głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na
posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu, na którym mają być podjęte uchwały, co najmniej
połowy jej członków, z zastrzeżeniem możliwości podejmowania uchwał także bez odbycia posiedzenia w trybach
opisanych poniżej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos
na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być
podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się wszystkim członkom
Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej
wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
Począwszy od dnia, w którym co najmniej jedna Akcja zostanie dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym w
rozumieniu właściwych przepisów prawa Rada Nadzorcza będzie zobowiązana do opracowania procedury
okresowej oceny transakcji Spółki z podmiotami powiązanymi w zakresie określonym przez właściwe przepisy
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prawa, w szczególności art. 90j ust. 2 Ustawy o Ofercie, a zgody Rady Nadzorczej będzie wymagało zawarcie
istotnej transakcji z podmiotem powiązanym, na zasadach i z uwzględnieniem przepisów określonych w rozdziale
4b Ustawy o Ofercie.
Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
Komitety Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza może tworzyć i powołać ze swoich członków stałe i doraźne komitety. Zadania i kompetencje
poszczególnych komitetów określa Rada Nadzorcza.
Zgodnie z art. 128 ust. 1 w zw. z art. 130a Ustawą o Biegłych Rewidentach, spółki, które nie posiadają statusu
spółki publicznej zamierzające ubiegać się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku
regulowanym zobowiązane są posiadać komitet audytu. Na Datę Prospektu w Spółce działa komitet audytu.
Komitet audytu
W dniu 26 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 2/2020 w sprawie powołania komitetu
audytu Rady Nadzorczej Spółki, jak również uchwały nr 3/2020 – 5/2020 w sprawie powołania przewodniczącego
i członków komitetu audytu Rady Nadzorczej Spółki. Wszystkie uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia.
Komitet audytu składa się z co najmniej trzech osób wybranych przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków
na okres kadencji Rady Nadzorczej. Na Datę Prospektu w skład komitetu wchodzi trzech członków. Częstotliwość
posiedzeń komitetu określa się w zależności od potrzeb natomiast nie rzadziej niż cztery razy w roku.
Do zadań komitetu należy w szczególności: (i) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym
w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej; (ii) kontrolowanie i
monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej; (iii) informowanie Rady Nadzorczej o
wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości
finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania; (iv) dokonywanie oceny
niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług
niebędących badaniem w Spółce; (v) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania
badania; (vi) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego; (vii)
przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.
Na Datę Prospektu w skład komitetu audytu wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej: (i) Jacek
Pogonowski – przewodniczący komitetu audytu; (ii) Mikołaj Wojciechowski – członek komitetu audytu; oraz (iii)
Aleksander Ferenc – członek komitetu audytu (zob. również „—Pozostałe informacje dotyczące członków Zarządu
i Rady Nadzorczej—Oświadczenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej”).
Kontrola wewnętrzna
Na Datę Prospektu Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność
w procesie sporządzania sprawozdań finansowych, a po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym również raportów okresowych, które będą przygotowywane i publikowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem o Raportach. Nadzór nad procesem
sprawozdawczości finansowej Emitenta oraz Spółek Zależnych realizowany jest bezpośrednio przez Prezesa
Zarządu.
Na Datę Prospektu księgi rachunkowe, zarówno Emitenta, jak i Spółek Zależnych, prowadzone są przez
zewnętrzne biura rachunkowe, odrębne dla każdej ze spółek, z dedykowanymi osobami pełniącymi funkcję
głównych księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych poszczególnych spółek. Nadzór
nad zewnętrznymi biurami rachunkowymi realizowany jest przez dyrektora finansowego jako jeden z elementów
kontroli wewnętrznej. Dyrektor finansowy odpowiada przed Prezesem Zarządu i raportuje bezpośrednio do niego.
Sprawozdania finansowe, jednostkowe i skonsolidowane, są przygotowywane przez biuro rachunkowe Spółki. W
proces ten zaangażowani są również dyrektor finansowy oraz Zarząd. Dane finansowe będące podstawą
sprawozdań finansowych pochodzą z systemów biur rachunkowych prowadzących księgi rachunkowe Spółki oraz
Spółek Zależnych. Na Datę Prospektu Emitent prowadzi proces rozbudowy i wzmacniania wewnętrznego działu
finansowo-księgowego. Celem Emitenta jest rezygnacja z zewnętrznego biura rachunkowego obsługującego
Emitenta i przeniesienie z początkiem grudnia 2020 r. prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz procesu
sprawozdawczości finansowej do wewnętrznych struktur Spółki w ramach funkcji Głównego Księgowego, co w
przypadku dalszego rozwoju działalności operacyjnej Spółki pozwoli dostosować wewnętrzną strukturę działu
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finansowo-księgowego do potrzeb Spółki. Powyższe pozostanie bez wpływu na prowadzenie ksiąg rachunkowych
Spółek Zależnych, które w dalszym ciągu będą prowadzone przez zewnętrze biura rachunkowe.
Zadaniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie
adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych, a po
dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym również w raportach okresowych.
W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy jednym z podstawowych elementów
kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależną firmę audytorską. Po dopuszczeniu akcji
Spółki do obrotu na rynku regulowanym do zadań firmy audytorskiej należeć będzie również m.in. przegląd
półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badanie jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania rocznego.
Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
sprawozdań finansowych, a komitet audytu kontroluje i monitoruje niezależność biegłego rewidenta i firmy
audytorskiej, dokonuje oceny niezależności biegłego rewidenta, opracowuje politykę wyboru firmy audytorskiej
do przeprowadzania badania, jak również określa procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę
zainteresowania publicznego. Komitet audytu przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą powołania
biegłych rewidentów lub firm audytorskich zgodnie z art. 130 ust. 1 pkt 8) Ustawy o Biegłych Rewidentach w zw.
z art. 16 ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE.
Sprawozdania finansowe po badaniu przez firmę audytorską, przesyłane są członkom Rady Nadzorczej, którzy
dokonują oceny sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
stanem faktycznym. Odkąd w Spółce ustanowiony został komitet audytu, sprawozdania finansowe Spółki są
niezależnie analizowane również przez komitet audytu.
Rada Nadzorcza oraz komitet audytu monitorują proces sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania
czynności rewizji finansowej, w tym poprzez analizę sprawozdań finansowych, jednostkowych i
skonsolidowanych, przed ich zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie. Po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu
na rynku regulowanym proces ten obejmować będzie analizę raportów okresowych Spółki przed ich publikacją.
Wykonując czynności nadzorcze i kontrolne Rada Nadzorcza oraz komitet audytu opierają się na materiałach
przekazywanych przez Zarząd lub dyrektora finansowego lub informacjach i wyjaśnieniach udzielanych
bezpośrednio przez firmę audytorską i biegłego rewidenta. Ponadto Rada Nadzorcza oraz komitet audytu opierają
się na dokumentach i innych źródłach informacji przekazywanych bezpośrednio Radzie Nadzorczej lub
komitetowi audytu na ich żądanie przez wskazanych przez Radę Nadzorczą lub komitet audytu pracowników lub
współpracowników Spółki. Komitet audytu w celu wykonywania swoich zadań może spotykać się z pracownikami
lub współpracownikami Spółki bez obecności członków Zarządu. Na Datę Prospektu do kluczowych procesów
sprawozdawczości finansowej podlegających kontroli należą: (i) rozliczanie i wycena umów, których stroną jest
Emitent lub Spółki Zależne, (ii) system wynagrodzeń pracowników i współpracowników, (iii) proces konsolidacji
danych finansowych Emitenta, (iv) sporządzanie sprawozdań finansowych Emitenta, zarówno jednostkowych, jak
i skonsolidowanych oraz (v) rozliczenia podatkowe ze względu na prowadzenie działalności w różnych
jurysdykcjach i ulgi podatkowe, z których korzystają podmioty z grupy kapitałowej Spółki.
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak co
najmniej cztery razy w roku obrotowym. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu,
zaproszeni przez Radę Nadzorczą, Prezes Zarządu, eksperci lub inne osoby niezbędne do powzięcia decyzji w
danej sprawie. Prezes Zarządu jest zobowiązany do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej, o ile Rada
Nadzorcza tego zażąda.
W latach 2017-2019 posiedzenia Rady Nadzorczej związane były przede wszystkim z monitorowaniem procesu
wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym analizą sprawozdań finansowych i podziału zysku. W roku
2020 do Daty Prospektu Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia oraz podejmowała uchwały poza posiedzeniami.
W ramach posiedzeń i podejmowanych uchwał Rada Nadzorcza podejmowała, w szczególności, czynności
związane z analizą sprawozdań finansowych i podziałem zysku, powołaniem komitetu audytu i przyjęciem jego
Regulaminu, jak również przyjęciem Regulaminu Zarządu.
Działający na Datę Prospektu komitet audytu został powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 26 czerwca 2020 r.
m.in. w celu monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej Spółki, skuteczności systemów kontroli
wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego, monitorowania procesu wykonywania czynności rewizji finansowej, w
tym przeprowadzania przez firmę audytorską badania, a także kontrolowania niezależności biegłego rewidenta i
firmy audytorskiej w sposób określony w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie o Biegłych Rewidentach,
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Regulaminie Komitetu Audytu przyjętym przez Radę Nadzorczą w dniu 26 czerwca 2020 r., oraz po dopuszczeniu
akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym z uwzględnieniem Dobrych Praktyk.
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Komitetu Audytu, w celu realizacji swoich zadań, komitet audytu może,
bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, żądać: (i) udzielenia przez Spółkę wyjaśnień, informacji oraz przedłożenia
odpowiedniej dokumentacji, które okażą się niezbędne do wykonywania zadań komitetu audytu; (ii) przedłożenia
przez Spółkę harmonogramów prac audytorów wewnętrznych, biegłych rewidentów lub firm audytorskich; oraz
(iii) przeglądania sprawozdań rocznych i śródrocznych Spółki w odpowiednim terminie. Komitet audytu może, w
zakresie należącym do zadań komitetu audytu, przedkładać Radzie Nadzorczej rekomendacje i oceny; o
przedkładanych Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu Spółki. Komitet
audytu może żądać omówienia przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską z komitetem audytu, Zarządem
Spółki lub Radą Nadzorczą kluczowych kwestii i wyników badania, które zostały zawarte w sprawozdaniu
dodatkowym dla komitetu audytu, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Komitet audytu może zdecydować o konieczności korzystania z
doradztwa i pomocy ze strony zewnętrznych ekspertów.
Komitet audytu przedkłada Radzie Nadzorczej: (i) podjęte uchwały oraz inne dokumenty stanowiące wynik jego
prac w terminie umożliwiającym podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działań; oraz (ii) pisemne
sprawozdanie ze swojej działalności w danym roku obrotowym. Ponadto, komitet audytu powinien na bieżąco
informować Radę Nadzorczą o swoich działaniach i wynikach prac. Do zadań komitetu audytu należy również
udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, posiedzeniach Zarządu oraz na Walnych Zgromadzeniach Spółki, na
zaproszenie wskazanych organów, celem złożenia szczegółowych wyjaśnień odnośnie działalności komitetu
audytu.
Komitet Audytu odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, co najmniej cztery razy w roku, w terminach ustalonych
przez przewodniczącego komitetu audytu. O posiedzeniach komitetu audytu jego przewodniczący zawiadamia
wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej, którzy mają prawo uczestniczyć w jego posiedzeniach.
Przewodniczący komitetu audytu lub inny wyznaczony przez niego członek komitetu audytu może postanowić o
zaproszeniu na jego posiedzenie również osoby spoza grona członków komitetu audytu, w szczególności członków
Zarządu Spółki, biegłego rewidenta lub przedstawicieli firmy audytorskiej Spółki, a także innych pracowników
lub współpracowników Spółki. Komitet audytu ma obowiązek poinformowania Zarządu Spółki o planowanych
spotkaniach z pracownikami lub współpracownikami Spółki, przy czy Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do
sprzeciwienia się takiemu spotkaniu. Do Daty Prospektu komitet audytu odbył jedno posiedzenie, w trakcie
którego komitet zapoznał się z prezentacją podsumowującą badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka, za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019
r. przez biegłego rewidenta Spółki, a członkowie komitetu audytu zadali szereg pytań do przedstawicieli audytora
dotyczących sprawozdań finansowych oraz procesu ich badania przez audytora.
W związku z powołaniem komitetu audytu, komitet ten, w ramach sprawowanego nadzoru, planuje dokonać
identyfikacji i analizy istniejących w Spółce obszarów ryzyka oraz procesów ich weryfikacji. Na podstawie oceny
czynników ryzyka komitet audytu zamierza przygotować swój plan pracy wraz z określeniem ramowego
harmonogramu realizacji zadań wymienionych w Regulaminie Komitetu Audytu oraz Ustawie o Biegłych
Rewidentach. W planie znajdą się działania z obszarów: sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem
oraz kontroli wewnętrznej, jak również dokonywanie oceny sytuacji w Spółce pod kątem konieczności powołania
komórki audytu wewnętrznego.
W posiedzeniach komitetu audytu, które będą odbywać się według potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał (co
najmniej przed publikacją kwartalnych, półrocznych oraz rocznych raportów okresowych Spółki), uczestniczyć
będzie również Zarząd, a w uzasadnionych przypadkach (w tym na wniosek członków komitetu audytu) także
dyrektor finansowy, główny księgowy oraz główny prawnik Spółki. Na posiedzeniu komitet audytu będzie
zapoznawał się z projektem najbliższego raportu okresowego i wyrażał o nim swoją opinię.
W ramach monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej komitet audytu zamierza m.in.:
–

analizować przedstawiane przez Zarząd informacje dotyczące istotnych zmian w rachunkowości lub
sprawozdawczości finansowej oraz szacunkowych danych lub zdarzeń, które mogą mieć istotne
znaczenie dla sprawozdawczości finansowej Spółki;

–

analizować stosowane polityki rachunkowości przyjęte przez Spółkę i Grupę;

–

dokonywać przeglądu systemu rachunkowości zarządczej;
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–

analizować, wspólnie z Zarządem, biegłym rewidentem oraz z komórką audytu wewnętrznego, o ile
zostanie powołana w Spółce, sprawozdania finansowe oraz wyniki badania tych sprawozdań;

–

przedstawiać Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora
rocznego sprawozdania finansowego, raportów okresowych oraz komunikatów dotyczących wyników
Spółki, w celu zapewnienia ich zgodności z odpowiednimi standardami rachunkowości oraz przyjętą
przez Emitenta polityką rachunkowości;

–

spotkania planujące przed rozpoczęciem badania lub przeglądu sprawozdań finansowych/raportów
okresowych oraz spotkania podsumowujące po publikacji sprawozdań finansowych/raportów
okresowych.

W ramach monitorowania systemów kontroli wewnętrznej komitet audytu zamierza m.in. szczegółowo zapoznać
się z zasadami działania systemów kontroli wewnętrznej w Spółce, zbadać ich skuteczność oraz sformułować
odpowiednie zalecenia i rekomendacje do wdrożenia, na podstawie wyników powyższych działań.
W ramach monitorowania systemów zarządzania ryzykiem komitet audytu zamierza m.in.:
–

zapoznać się z ryzykami identyfikowanymi przez Zarząd lub audytora Spółki;

–

ocenić poprawność komunikowania akcjonariuszom istniejących czynników ryzyka;

–

sformułować odpowiednie zalecenia i rekomendacje do wdrożenia;

–

przygotować listę działań kontrolnych dla kluczowych czynników ryzyka.

Do Daty Prospektu audytor zewnętrzny badający sprawozdania finansowe Emitenta nie wniósł uwag do działania
systemu kontroli wewnętrznej.
Audyt wewnętrzny
Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności przez Emitenta, na Datę Prospektu nie występuje sformalizowany
audyt wewnętrzny w formie odrębnej komórki organizacyjnej. Wraz z rozwojem modelu biznesowego Spółki oraz
m.in. w oparciu o: (i) opinie komitetu audytu; (ii) ustalenia biegłego rewidenta; oraz (iii) ustalenia, informacje i
oceny uzyskane od podmiotów zewnętrznych w tym od regulatorów rynkowych Spółki, Emitent rozważy w
przyszłości powołanie wyodrębnionej komórki wykonującej funkcje audytu wewnętrznego. Do czasu możliwego
powołania komórki audytu wewnętrznego w Spółce, komitet audytu, w ramach monitorowania audytu
wewnętrznego zamierza minimum raz w roku dokonywać oceny sytuacji w Spółce pod kątem konieczności
powołania takiej komórki i przedstawić ww. ocenę Radzie Nadzorczej. Po podjęciu decyzji o powołaniu
wyodrębnionej komórki audytu wewnętrznego, w ramach monitorowania audytu wewnętrznego komitet audytu
zamierza m.in.:
–

opiniować zaproponowany przez komórkę audytu wewnętrznego plan audytów na kolejny rok;

–

okresowo oceniać funkcje audytu wewnętrznego jednostki z uwzględnieniem jej niezależności i
znaczenia jej raportów;

–

wspierać audyt wewnętrzny w sytuacjach zidentyfikowania nieprawidłowości i niemożliwości
otrzymania odpowiednich wyjaśnień od działu finansowego lub księgowości;

–

zapewnić kierującemu audytem wewnętrznym swobodny dostęp do komitetu audytu, w tym przynajmniej
raz w roku odbyć spotkanie z osobą kierującą pracami audytu wewnętrznego (a w przypadku
jednoosobowej komórki audytu wewnętrznego – z tą osobą) na zamkniętym posiedzeniu bez udziału
Zarządu.

Celem audytu wewnętrznego będzie systematyczne, niezależne i obiektywne badanie, ocena i doskonalenie
istniejących w Spółce procedur i mechanizmów kontroli wewnętrznych jako element wspierający proces
monitorowania i oceny systemu kontroli wewnętrznej.
Audytem wewnętrznym objęte będą wszystkie procesy i obszary uznane za kluczowe w Spółce m.in.: zarządzanie
strategiczne, zarządzanie finansami, zarządzanie zespołami deweloperskimi, produkcja gier oraz proces
pozyskiwania nowych kontraktów, w tym umów produkcyjno-wydawniczych, jak również i proces podpisywania
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umów. Każdy obszar lub proces podlegać będzie okresowemu audytowi wewnętrznemu. W przypadku
wystąpienia nieprawidłowości mogą zostać przeprowadzone dodatkowe audyty. Za planowanie audytów i
raportowanie o wynikach odpowiadać będzie Zarząd. Szczegółowe zasady planowania i przeprowadzania audytów
wewnętrznych określane będą w ramach procedur wewnętrznych Spółki.
Audyt wewnętrzny wykonywany będzie przez powołanego przez Zarząd spośród pracowników lub
współpracowników Spółki audytora wewnętrznego. Wyniki audytów wewnętrznych będą udostępniane w
raportach wewnętrznych Spółki. Zbiorcze informacje na temat nieprawidłowości i wniosków wynikających z
przeprowadzenia audytów oraz działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości lub realizacji
wniosków będą przekazywane przez audytora wewnętrznego Radzie Nadzorczej, komitetowi audytu oraz
Zarządowi okresowo, co najmniej raz w roku.
Komitet audytu będzie opiniował roczny program audytów zaproponowany przez audytora wewnętrznego, a w
razie potrzeby zlecał będzie kontrole doraźne w wybranych obszarach.
Rada Nadzorcza będzie okresowo przeglądać i oceniać dokumenty potwierdzające realizację audytu
wewnętrznego z uwzględnieniem jego niezależności i znaczenia istotności raportów. Dodatkowo Rada Nadzorcza
będzie dokonywała wglądu w informacje dotyczące działań podejmowanych w odniesieniu do wydawanych
rekomendacji, jak również wglądu w informacje o postępach w realizacji rocznego planu audytów. Jeżeli będzie
to konieczne, ustalenia z audytów, realizacja audytów i postępy w realizacji wydanych rekomendacji, dodatkowo
omawiane będą podczas spotkań komitetu audytu z audytorem wewnętrznym.
Audytor wewnętrzny podlegać będzie funkcjonalnie Prezesowi Zarządu.
Do czasu możliwego powołania komórki audytu wewnętrznego w Spółce, po zasięgnięciu opinii komitetu audytu,
Zarząd rozważy również możliwość częściowego zlecenia funkcji audytu wewnętrznego wyspecjalizowanej
firmie zewnętrznej.
Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej
Mikołaj Wojciechowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mikołaj Wojciechowski jest adwokatem i od 2010 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie.
Od 17 sierpnia 2017 r. był członkiem, a od 28 listopada 2017 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej poprzednika
prawnego Emitenta, tj. PCF Group sp. z o.o. Od dnia rejestracji Emitenta w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, tj. od dnia 6 listopada 2019 r., Mikołaj Wojciechowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Emitenta. W latach 2006-2010 odbył aplikację adwokacką i pracował jako aplikant adwokacki w
kancelarii adwokackiej Igora Magiery w Warszawie. W roku 2003 ukończył studia na Wydziale Prawa
Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.
Krzysztof Dolaś – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Dolaś od 17 sierpnia 2017 r. był członkiem Rady Nadzorczej poprzednika prawnego Emitenta, tj. PCF
Group sp. z o.o. Od dnia rejestracji Emitenta w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj. od
dnia 6 listopada 2019 r., Krzysztof Dolaś pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta. Od 2015 r. w ramach
People Can Fly – studia produkcyjnego Grupy pełni funkcję Dyrektora Artystycznego ds. Technicznych
(Technical Art Director). Do jego obowiązków należy kierowanie pracą zespołu produkcyjnego, której celem jest
zastosowanie w produkowanych przez Grupę grach rozwiązań technicznych umożliwiających optymalne
połączenie wizji departamentów kreatywnych z wymaganiami technicznymi. Ponadto kieruje pracami i odpowiada
za szereg działów studia produkcyjnego Grupy, m.in. Tech Art, Light Department czy Environment Art. W latach
2007-2015 w ramach studia produkcyjnego Grupy pełnił kolejno funkcje Senior Environment Artist oraz Lead
Environment Artist, odpowiadając za projekty lokacji w grach, a w 2015 r. – Lead Artist. Ze studiem produkcyjnym
Grupy związany jest od 2005 r., kiedy rozpoczął pracę na stanowisku Character Artist, odpowiadając za projekty
postaci w grach produkowanych przez Grupę. W latach 2004-2005 pracował na stanowisku grafika 3D w studiach
produkujących gry wideo Drago Entertainment oraz Freemind. Od 2006 r. Krzysztof Dolaś prowadzi
jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „On Demand – Krzysztof Dolaś”.
Krzysztof Dolaś nie jest pracownikiem Emitenta, a w toku świadczenia usług na rzecz Emitenta nie podlega
bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
Bartosz Biełuszko – Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Biełuszko od 17 sierpnia 2017 r. był członkiem Rady Nadzorczej poprzednika prawnego Emitenta, tj. PCF
Group sp. z o.o. Od dnia rejestracji Emitenta w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj. od
dnia 6 listopada 2019 r., Bartosz Biełuszko pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta. Od lipca 2015 r. w
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ramach People Can Fly – studia produkcyjnego Grupy pełni funkcję Dyrektora Artystycznego (Art Director).
Ponadto kieruje pracami i odpowiada za szereg działów studia produkcyjnego Grupy, m.in. Concept Art czy
Character Art. Od sierpnia 2005 r. do lipca 2015 r. zajmował kolejno stanowiska Character Artist, Senior
Character Artist oraz Lead Character Artist, na których odpowiadał za tworzenie modeli postaci i broni, a w
późniejszym okresie za zarządzanie zespołami deweloperów odpowiedzialnych za te elementy gier. Studiował na
Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Od 2005 r. Bartosz Biełuszko prowadzi
jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Bartosz Biełuszko Grafika Komputerowa”.
Bartosz Biełuszko nie jest pracownikiem Emitenta, a w toku świadczenia usług na rzecz Emitenta nie podlega
bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
Jacek Pogonowski – Członek Rady Nadzorczej
Jacek Pogonowski od 26 czerwca 2020 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta. Jacek Pogonowski
prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Usługi Konsultingowe Jacek Pogonowski. Od 2008 r. jest związany
z funduszem V4C Eastern Europe (wcześniej: Baring Central European Fund), a od 2018 r. także z funduszem
V4C Poland Plus, w których jest partnerem oraz pełni funkcję dyrektora. Od 1997 r. sprawował funkcję członka
Zarządu Erste Investments, gdzie kierował działem fuzji i przejęć. Od 1995 r. pracował w oddziale Grupy Bank
Austria w Polsce – IB Austria Financial Advisor. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Arthur Andersen w
Warszawie w 1991 r. Jacek Pogonowski ukończył w 1991 r. St. John’s University w Nowym Jorku z tytułem
licencjata w dziedzinie finansów. W roku 2012 ukończył kurs IESE Advanced Management Program na
Uniwersytecie Navarry, a w roku 2017 na tym samym uniwersytecie kurs Become a Positive Leader to Accelerate
Positive Change.
Aleksander Ferenc – Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Ferenc od 16 listopada 2020 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta. W latach 2016 –
2020 związany był z Bankiem Gospodarstwa Krajowego najpierw zajmując stanowisko Investment Manager w
Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A., a później stanowisko Head of Investment and M&A.
Wcześniej, w latach 2013 – 2015 sprawował funkcję dyrektora działu M&A w Żabka Polska sp. z o.o. W roku
2013 pracował jako dyrektor działu prywatyzacji w PKP S.A., a w latach 2012 – 2013 jako doradca w Krajowym
Funduszu Kapitałowym S.A. W latach 2009 – 2012 sprawował funkcję dyrektora działu M&A w PZU S.A. Od
2007 r. do 2009 r. pracował na stanowisku zastępcy dyrektora odpowiedzialnego za region Europy ŚrodkowoWschodniej (CEE) i Europy Południowo-Wschodniej (SEE) w spółce Intermediate Capital Group PLC z siedzibą
w Londynie. W latach 1999 – 2007 związany był z funduszem Societe Generale Asset Management Alternative
Inevstments Private Equity (wcześniej Baring Corilius Private Equity oraz Baring Private Equity Partners). Od
1998 r. do 1999 r. pracował w IB Financial Advisors i Erste Investmens. Karierę zawodową rozpoczął pracując w
latach 1995 – 1997 w firmie Arthur Andersen. Jest absolwentem kierunku Mechanika na Politechnice
Warszawskiej (1991 r.) oraz posiada tytuł doktora uzyskany na tym samym wydziale w 1996 r. W 2006 r. uzyskał
tytuł MBA na Manchester Business School (The University of Manchester). Studiował również na Katolickim
Uniwersytecie Lowańskim (Katholieke Universiteit Leuven) w Belgii.
Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w spółkach spoza Grupy
W poniższej tabeli zamieszczone zostały informacje na temat spółek spoza Grupy, w których w okresie ostatnich
pięciu lat członkowie Rady Nadzorczej pełnili funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych albo byli wspólnikami, ze wskazaniem, czy dany członek Rady Nadzorczej jest nadal członkiem tych
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. W przypadku spółek
publicznych, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, informacja o posiadanych przez
członków Rady Nadzorczej akcjach została zamieszczona, o ile posiadane akcje reprezentowały więcej niż 5%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.
Imię i nazwisko
Krzysztof Dolaś
Jacek Pogonowski

Spółka
Grafik Optymalny sp. z o.o.
Grafik Optymalny sp. z o.o.
Konsalnet Holding S.A.

Pełniona funkcja
członek rady nadzorczej
wspólnik
przewodniczący rady
nadzorczej; prezes zarządu
członek i prezes zarządu
dyrektor i wspólnik
dyrektor
dyrektor
prezes zarządu i wspólnik
prezes zarządu i wspólnik

V4C Advisers sp. z o.o.
Value4Capital Holdings Ltd.
V4C Investment Advisers Ltd.
Callerton Corporation Ltd.
BV Advisers sp. z o.o,
CLT sp. z o.o.
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Czy funkcja jest pełniona
obecnie?
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
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Imię i nazwisko

Spółka
CHL Holding sp. z o.o.

Pełniona funkcja
przewodniczący rady
nadzorczej
dyrektor i wspólnik
wspólnik
wspólnik

V4C General Partner S.à r.l.
V4C Poland Plus CV SCS
V4C Manager L.P.

Czy funkcja jest pełniona
obecnie?
Tak
Tak
Tak
Tak

Źródło: Spółka.

Kadra kierownicza wyższego szczebla
Emitent do członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy mają znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent
posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością, zalicza: (i) Bartosza Kmitę,
pełniącego w ramach People Can Fly – studia produkcyjnego Grupy funkcję Dyrektora Kreatywnego (Creative
Director) oraz będącego jednym z akcjonariuszy (obok Sebastiana Wojciechowskiego, Krzysztofa Dolasia i
Bartosza Biełuszko) tworzących Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy; oraz (ii) Jarosława Surowca, który pełni w
ramach studia produkcyjnego Grupy funkcję Dyrektora Technicznego (Technical Director) oraz jest
akcjonariuszem Emitenta.
Adres miejsca zatrudnienia Bartosza Kmity i Jarosława Surowca to Al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa.
Życiorys zawodowy Bartosza Kmity
Bartosz Kmita od 2015 r. pełni w ramach People Can Fly – studia produkcyjnego Grupy funkcję Dyrektora
Kreatywnego (Creative Director), w ramach której odpowiada za przygotowanie scenariuszy, projektów i ogólnej
wizji gier wideo produkowanych przez Grupę, a także koordynuje i nadzoruje wszystkie prace związane z
procesem ich tworzenia, w tym kontroluje jakość i spójność poszczególnych elementów gier. W latach 2013-2015
zajmował w studiu stanowisko Associated Lead Level Designer odpowiadając za projekty poziomów i lokacji w
grach oraz zarządzając zespołami deweloperów odpowiedzialnych za te elementy rozgrywki. W latach 2005-2013
pracował na stanowiskach Environmental Artist oraz Level Designer, a do jego obowiązków należała praca nad
projektami lokacji i poziomów produkowanych gier. W latach 2004-2005 pracował jako grafik 3D w firmie
Freemind produkującej gry wideo, a wcześniej, tj. pomiędzy 1998 a 2003 r. pracował jako grafik w szeregu agencji
reklamowych.
Życiorys zawodowy Jarosława Surowca
Jarosław Surowiec jest związany z People Can Fly – studiem produkcyjnym Grupy od 2008 r., a od kwietnia
2019 r. pełni funkcję Dyrektora Technicznego (Technical Director), w ramach której zarządza zespołem
programistów uczestniczących w produkcji gier Grupy. Na Datę Prospektu w szczególności zaangażowany był w
prace nad dostosowaniem gry Outriders do wymagań konsol dostępnych na rynku na Datę Prospektu, jak również
konsol nowej generacji PlayStation 5, Xbox Series X oraz Xbox Series S. W okresie od stycznia 2016 r. do marca
2019 r. pełnił rolę Głównego Programisty Silnika (Lead Engine Programmer), w ramach której odpowiadał za
przygotowanie wersji remaster gry Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition i dostosowanie go do wymagań
konsol PlayStation 4 i Xbox One. Wcześniej w latach 2013-2015 w ramach stanowiska Starszego Programisty
Silnika (Senior Engine Programmer) brał udział w rozwoju i wsparciu silnika Unreal Engine 3 i Unreal Engine 4.
Od lutego 2008 r. do października 2013 r. był Programistą Silnika (Engine Programmer). Karierę zawodową
rozpoczął w marcu 2006 r. jako Programista C++/C# w firmie Future Processing. W 2007 r. ukończył studia na
Politechnice Śląskiej na kierunku Informatyka uzyskując tytuł magistra inżyniera.
Funkcje pełnione przez członków kadry kierowniczej wyższego szczebla w spółkach spoza Grupy
W okresie ostatnich pięciu lat Bartosz Kmita ani Jarosław Surowiec nie pełnili ani na Datę Prospektu nie pełnią
funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek spoza Grupy ani nie byli
wspólnikami ani akcjonariuszami spółek spoza Grupy. Na Datę Prospektu Bartosz Kmita ani Jarosław Surowiec
nie posiadają akcji spółek publicznych, których akcje były dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,
reprezentujących więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
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Pozostałe informacje dotyczące członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz członków kadry kierowniczej
wyższego szczebla
Wynagrodzenia i inne świadczenia członków Zarządu, Rady Nadzorczej i członków kadry kierowniczej wyższego
szczebla
Zasady ustalania wynagrodzenia członków Zarządu
Zgodnie ze Statutem, członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie funkcji, którego wysokość
określa uchwała Rady Nadzorczej. Dodatkowo członkowie Zarządu mogą otrzymywać odrębne wynagrodzenie
na podstawie umowy świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych, konsultingowych lub usług związanych z
tworzeniem i produkcją gier.
Na Datę Prospektu wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu za pełnienie swojej funkcji była określona w
uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PCF Group sp. z o.o. z dnia 27 lipca 2015 r., i
wynosiła 4 tys. PLN brutto miesięcznie.
Oprócz wynagrodzenia za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu otrzymuje również wynagrodzenie
na podstawie umowy o świadczenie usług z dnia 14 lipca 2015 r. zawartej ze Spółką w ramach prowadzonej przez
niego działalności gospodarczej oraz na podstawie umowy o pracę z dnia 1 października 2017 r. zawartej z PCF
U.S.
Umowa o świadczenie usług zawarta przez Prezesa Zarządu ze Spółką dotyczy doradztwa w zakresie: (i) tworzenia
i prowadzenia planu projektu; (ii) zarządzenia ryzykiem, w tym m.in. monitorowania i identyfikacji zagrożeń dla
planu produkcyjnego; (iii) przygotowania estymacji czasowych realizacji poszczególnych zadań i celów; oraz (iv)
stosowania filozofii agile oraz metodologii scrum i waterfall w procesie produkcji gier. Powyższe usługi są
związane z pełnieniem przez Prezesa Zarządu roli Lead Producer (Kierownika Produkcji) w odniesieniu do gry
Outriders. Umowa o świadczenie usług przewiduje wynagrodzenie w wysokości iloczynu stawki godzinowej
określonej w umowie i liczby godzin świadczenia usług w danym miesiącu, płatne miesięcznie. Prezes Zarządu
jest również uprawniony do zwrotu określonych kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług. Na
podstawie umowy o świadczenie usług Prezesowi Zarządu może być również przyznane przez Spółkę, wedle jej
uznania, dodatkowe wynagrodzenie z tytułu sukcesu danej gry lub osiągnięcia istotnego etapu pracy nad grą
(success fee).
Umowa o pracę zawarta przez Prezesa Zarządu z PCF U.S. dotyczy zatrudnienia na stanowisku Chief Executive
Officer (Dyrektora Generalnego) PCF U.S. Na podstawie umowy Prezesowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie
określone w stawce rocznej i tygodniowej, którego wysokość zależy od tego, czy praca jest wykonywana na
terytorium USA czy poza terytorium USA. Umowa o pracę jest rządzona prawem stanu Illinois.
Wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu w 2019 r.
Poniższa tabela przedstawia informacje na temat wysokości wypłaconego wynagrodzenia oraz wartości świadczeń
niepieniężnych przyznanych w 2019 r. przez Spółkę oraz Spółki Zależne Prezesowi Zarządu.
Imię i nazwisko
Sebastian Wojciechowski
Razem

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego
przez Spółkę w 2019 r.

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego
przez Spółki Zależne w 2019 r.

989.500,00 PLN
989.500,00 PLN

149.472,13 PLN
149.472,13 PLN

Źródło: Spółka.

Łączna szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez Spółkę Prezesowi Zarządu w 2019 r.
wyniosła około 9 tys. PLN. Wskazana kwota obejmuje szacunkową wartość: prawa do korzystania ze służbowego
telefonu do celów prywatnych, prawa do korzystania z niepublicznej opieki medycznej oraz prawa do korzystania
z pakietu usług sportowych. W 2019 r. Prezes Zarządu nie otrzymał żadnych świadczeń niepieniężnych od Spółek
Zależnych.
Informacje na temat łącznej kwoty wynagrodzenia wypłaconego Prezesowi Zarządu przez Spółkę oraz jej
podmioty zależne w okresie 6 miesięcy zakończonym w dniu 30 czerwca 2020 r. oraz w latach zakończonych w
dniu 31 grudnia 2017, 2018 i 2019 r. zostały przedstawione w rozdziale „Transakcje z podmiotami powiązanymi—
Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, członkami zarządu i rady nadzorczej jednostek zależnych oraz
członkami kadry kierowniczej wyższego szczebla kluczowego personelu kierowniczego”.
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Zasady ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Zgodnie ze Statutem członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne
Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach
Rady Nadzorczej.
Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie
określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, od dnia 1 lipca 2020 r. Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 PLN miesięcznie, a pozostałym członkom
Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 PLN miesięcznie. Do dnia 1 lipca 2020 r. członkowie Rady Nadzorczej
nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Dodatkowo na podstawie
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia
dodatkowego wynagrodzenia członków komitetu audytu Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 lipca 2020 r.
przewodniczącemu komitetu audytu Rady Nadzorczej Spółki przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie w
wysokości 1.500,00 PLN miesięcznie, a pozostałym członkom komitetu audytu Rady Nadzorczej Spółki w
wysokości 1.000,00 PLN miesięcznie.
Dwóch członków Rady Nadzorczej, Krzysztof Dolaś oraz Bartosz Biełuszko, otrzymuje wynagrodzenie na
podstawie umów o świadczenie usług i przeniesienia praw własności intelektualnej zawartych ze Spółką w ramach
prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w dniu 22 maja 2020 r. Umowy o świadczenie usług dotyczą
świadczenia usług związanych z produkcją gier. Powyższe usługi są związane z pełnieniem funkcji Dyrektora
Artystycznego ds. Technicznych (Technical Art Director) przez Krzysztofa Dolasia oraz funkcji Dyrektora
Artystycznego (Art Director) przez Bartosza Biełuszko. Na podstawie umowy o świadczenie usług Krzysztofowi
Dolasiowi i Bartoszowi Biełuszko przysługuje miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość w danym miesiącu
zależy od ilości i wartości wykonywanych usług i przeniesionej własności intelektualnej. Na podstawie umowy o
świadczenie usług Krzysztofowi Dolasiowi i Bartoszowi Biełuszko może być również przyznane przez Spółkę,
wedle jej uznania, dodatkowe wynagrodzenie, w przypadku uzyskania przez Spółkę dodatkowych środków
finansowych z tytułu sukcesu danej gry (success fee).
Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w 2019 r.
Poniższa tabela przedstawia informacje na temat wysokości wypłaconego wynagrodzenia oraz wartości świadczeń
niepieniężnych przyznanych w 2019 r. przez Spółkę oraz Spółki Zależne wszystkim członkom Rady Nadzorczej
pełniącym funkcje w 2019 r. W 2019 r. członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu
pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, natomiast otrzymywali od Spółki wynagrodzenie za usługi świadczone
przez nich na podstawie umów o świadczenie usług i przeniesienie praw własności intelektualnej zawartych przez
członków Rady Nadzorczej ze Spółką w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
Imię i nazwisko
Mikołaj Wojciechowski

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego
przez Spółkę w 2019 r.

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego
przez Spółki Zależne w 2019 r.

0,00 PLN

0,00 PLN

Krzysztof Dolaś

438.495,33 PLN

0,00 PLN

Bartosz Biełuszko

411.773,67 PLN

0,00 PLN

Jacek Pogonowski

0,00 PLN

0,00 PLN

Aleksander Ferenc
Razem

0,00 PLN
850.269,00 PLN

0,00 PLN
0,00 PLN

Źródło: Spółka.

Spółka ani inne Spółki z Grupy nie przyznały członkom Rady Nadzorczej żadnych świadczeń niepieniężnych w
2019 r.
Informacje na temat łącznej kwoty wynagrodzenia wypłaconego członkom Rady Nadzorczej przez Spółkę w
okresie 6 miesięcy zakończonym w dniu 30 czerwca 2020 r. oraz w latach zakończonych w dniu 31 grudnia 2017,
2018 i 2019 r. zostały przedstawione w rozdziale „Transakcje z podmiotami powiązanymi—Transakcje z
członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, członkami zarządu i rady nadzorczej jednostek zależnych oraz członkami
kadry kierowniczej wyższego szczebla kluczowego personelu kierowniczego”.
Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej
W dniu 23 września 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia polityki
wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”), która zacznie
obowiązywać z chwilą i pod warunkiem dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym.
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Polityka Wynagrodzeń została przyjęta na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie i określa zasady
wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Polityka Wynagrodzeń wskazuje kryteria brane pod
uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz rodzaje stosunków prawnych,
które mogą być podstawą prawną wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również rodzaje
wynagrodzenia, które może być przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Polityka Wynagrodzeń
upoważnia Radę Nadzorczą do ustalania zasad przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego oraz
innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Polityka Wynagrodzeń zawiera również regulacje dotyczące
identyfikacji potencjalnych konfliktów interesów związanych z wynagradzaniem członków Zarządu i Rady
Nadzorczej, ograniczania i zarządzania tymi konfliktami. W Polityce Wynagrodzeń przewidziano okresowe,
szczegółowe przeglądy jej postanowień przez Walne Zgromadzenie, jak również reguły sporządzania przez Radę
Nadzorczą corocznych sprawozdań dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Ponadto,
Polityka Wynagrodzeń dopuszcza czasowe odstąpienie od jej stosowania w określonych okolicznościach.
Po wejściu w życie Polityki Wynagrodzeń Spółka będzie wypłacać wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady
Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, a Spółka będzie corocznie publikować sprawozdanie
Rady Nadzorczej dotyczące wynagrodzeń wypłaconych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w danym roku
obrotowym.
Zasady ustalania wynagrodzenia członków kadry kierowniczej wyższego szczebla
Członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umów o świadczenie
usług i przeniesienie praw własności intelektualnej zawartych ze Spółką w ramach prowadzonej przez nich
działalności gospodarczej w dniu 22 maja 2020 r. Umowy o świadczenie usług dotyczą świadczenia usług
związanych z produkcją gier. Powyższe usługi są związane z pełnieniem przez członków kadry kierowniczej
wyższego szczebla Bartosza Kmitę i Jarosława Surowca funkcji odpowiednio Dyrektora Kreatywnego (Creative
Director) i Dyrektora Technicznego (Technical Director). Na podstawie umów o świadczenie usług członkom
kadry kierowniczej wyższego szczebla przysługuje miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość w danym
miesiącu zależy od ilości i wartości wykonywanych usług i przeniesionej własności intelektualnej. Na podstawie
umów o świadczenie usług członkom kadry kierowniczej wyższego szczebla może być również przyznane przez
Spółkę, wedle jej uznania, dodatkowe wynagrodzenie, w przypadku uzyskania przez Spółkę dodatkowych
środków finansowych z tytułu sukcesu danej gry (success fee).
Wysokość wynagrodzenia członków kadry kierowniczej wyższego szczebla w 2019 r.
Poniższa tabela przedstawia informacje na temat wysokości wypłaconego wynagrodzenia oraz wartości świadczeń
niepieniężnych przyznanych w 2019 r. przez Spółkę oraz Spółki Zależne członkom kadry kierowniczej wyższego
szczebla.
Imię i nazwisko
Bartosz Kmita
Jarosław Surowiec
Razem

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego
przez Spółkę w 2019 r.

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego
przez Spółki Zależne w 2019 r.

873.702,49 PLN

0,00 PLN

526.546,45 PLN
1.400.248,94 PLN

0,00 PLN
0,00 PLN

Źródło: Spółka.

Spółka ani inne Spółki z Grupy nie przyznały członkom kadry kierowniczej wyższego szczebla świadczeń
niepieniężnych w 2019 r.
Informacje na temat łącznej kwoty wynagrodzenia wypłaconego członkom kadry kierowniczej wyższego szczebla
przez Spółkę w okresie 6 miesięcy zakończonym w dniu 30 czerwca 2020 r. oraz w latach zakończonych w dniu
31 grudnia 2017, 2018 i 2019 r. zostały przedstawione w rozdziale „Transakcje z podmiotami powiązanymi—
Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, członkami zarządu i rady nadzorczej jednostek zależnych oraz
członkami kadry kierowniczej wyższego szczebla kluczowego personelu kierowniczego”.
Umowy z członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej uprawniające do uzyskania świadczeń wypłacanych w dniu
zaprzestania pełnienia funkcji w tych organach
Prezes Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej nie zawarli umów, które uprawniają ich do uzyskania jakichkolwiek
świadczeń wypłacanych w dniu zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej Spółki.
Prezes Zarządu zawarł ze Spółką umowę o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej, która nie dotyczy pełnienie funkcji w Zarządzie (zob. wyżej „—Zasady ustalania wynagrodzenia
członków Zarządu”). Umowa ta może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia albo, w przypadkach wskazanych w umowie, w trybie natychmiastowym bez zachowania
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okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, w okresie wypowiedzenia
Prezesowi Zarządu będzie przysługiwać wynagrodzenie na zasadach określonych w umowie.
Dwaj członkowie Rady Nadzorczej zawarli ze Spółką umowy o świadczenie usług i przeniesienie praw własności
intelektualnej w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, które nie dotyczą pełnienia funkcji w
Radzie Nadzorczej (zob. wyżej „—Zasady ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej”). Umowy mogą
zostać rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia albo, w
przypadkach wskazanych w umowie, w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. W
przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, w okresie wypowiedzenia członkom Rady Nadzorczej
będzie przysługiwać wynagrodzenie na zasadach określonych w umowie.
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych, rentowych i innych świadczeń na rzecz członków Zarządu, Rady
Nadzorczej oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla
Na Datę Prospektu nie występują zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych, rentowych i innych świadczeń
na rzecz członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla.
Akcje lub opcje na Akcje będące w posiadaniu członków Zarządu, Rady Nadzorczej i kadry kierowniczej
wyższego szczebla
Poza poniższymi informacjami na Datę Prospektu Prezes Zarządu, żaden z członków Rady Nadzorczej ani
członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla nie posiadają Akcji lub opcji na Akcje.
Na Datę Prospektu: (i) Sebastian Wojciechowski posiada 16.077.862 Akcje Serii A; (ii) Krzysztof Dolaś posiada
1.952.364 Akcje Serii A; (iii) Bartosz Biełuszko posiada 1.952.364 Akcje Serii A; (iv) Bartosz Kmita posiada
2.789.092 Akcje Serii A; oraz (v) Jarosław Surowiec posiada 372.724 Akcje Serii A.
Udział członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla w Ofercie
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Prezes Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej, jak również Bartosz Kmita
i Jarosław Surowiec nie zamierzają na Datę Prospektu nabywać Akcji Oferowanych w ramach Oferty.
Umowy ograniczające zbywanie Akcji przez członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz kadry kierowniczej
wyższego szczebla
Prezes Zarządu, dwaj członkowie Rady Nadzorczej (Krzysztof Dolaś oraz Bartosz Biełuszko), jak również
członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla (Bartosz Kmita i Jarosław Surowiec) są akcjonariuszami
Spółki. Tym samym znajdują do nich zastosowanie ograniczenia dotyczące zbywania Akcji przez akcjonariuszy
w okresie przed dniem dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym wynikające z postanowień Statutu
oraz Umowy Akcjonariuszy. Ponadto, każda ze wskazanych osób jest Oferującym Akcje Sprzedawane w Ofercie
w liczbie stanowiącej jednakowy odsetek Akcji Istniejących posiadanych przez te osoby. W związku z tym
wskazane osoby są stronami Umów Lock-up.
Poniżej zamieszczony został opis ograniczeń dotyczących zbywania Akcji wynikających z postanowień Statutu.
W zakresie opisanym poniżej postanowienia Statutu oraz Umowy Akcjonariuszy są identyczne. Z tego względu
w niniejszym punkcie nie został zamieszczony odrębny opis ograniczeń wynikających z Umowy Akcjonariuszy.
Informacje dotyczące Umowy Akcjonariuszy zostały przedstawione w rozdziale „Znaczni akcjonariusze i
Oferujący⎯Umowa Akcjonariuszy”. Informacje dotyczące ograniczeń zbywania Akcji Istniejących na podstawie
Umów Lock-up znajdują się w rozdziale „Znaczni Akcjonariusze i Oferujący⎯Umowy Lock-up z Oferującymi”.
Zgodnie z § 24 Statutu, w razie zamiaru zbycia przez akcjonariusza Spółki wszystkich lub części Akcji Spółki na
rzecz innej osoby, w tym także na rzecz innego akcjonariusza Spółki, wszystkim pozostałym akcjonariuszom
Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Akcji. W ramach prawa pierwszeństwa akcjonariusze mają
prawo nabyć Akcje przeznaczone do zbycia, co do zasady, w liczbie proporcjonalnej do posiadanego udziału w
kapitale zakładowym. Statut określa szczegółowe zasady wykonania prawa pierwszeństwa. Przeniesienie Akcji (a
także objęcie nowych Akcji Spółki) może nastąpić wyłącznie na rzecz osoby, która przystąpiła do Umowy
Akcjonariuszy. Postanowienia § 24 Statutu stosuje się do dnia dopuszczenia Akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym. Niezależnie od tego postanowień dotyczących prawa pierwszeństwa nabycia Akcji i obowiązku
przystąpienia do Umowy Akcjonariuszy nie stosuje się do zbycia Akcji Spółki przez jej akcjonariuszy i do emisji
nowych akcji Spółki, gdy, odpowiednio, zbycie lub emisja akcji Spółki następują w trybie oferty publicznej
papierów wartościowych objętej obowiązkiem uprzedniego opublikowaniu prospektu zgodnie z Rozporządzeniem
Prospektowym. Ponadto postanowienia dotyczącego obowiązku przystąpienia do Umowy Akcjonariuszy nie
stosuje się do emisji Akcji Serii C.
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Zgodnie z § 25 Statutu ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na Akcjach Spółki wymaga uprzedniej
zgody Zarządu Spółki, przy czym zakazane jest przyznanie uprawnionemu rzeczowo prawa głosu z obciążonych
Akcji. Postanowienia § 25 Statutu stosuje się do dnia dopuszczenia Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
Niezależnie od tego postanowień § 25 nie stosuje się do Akcji Spółki zbywanych przez jej akcjonariuszy lub akcji
nowej emisji Spółki, gdy, odpowiednio, zbycie lub emisja akcji Spółki następują w trybie oferty publicznej
papierów wartościowych objętej obowiązkiem uprzedniego opublikowaniu prospektu zgodnie z Rozporządzeniem
Prospektowym. Ponadto postanowień § 25 nie stosuje się do Akcji Serii C.
Ponadto, zgodnie z § 26 Statutu jeśli jakakolwiek osoba trzecia złoży akcjonariuszowi Sebastianowi
Wojciechowskiemu (tj. Prezesowi Zarządu Emitenta i jednemu z Oferujących) ofertę nabycia 100% Akcji w
kapitale zakładowym Spółki, wówczas Sebastian Wojciechowski będzie uprawniony do żądania od wszystkich
pozostałych akcjonariuszy zbycia na rzecz takiej osoby trzeciej należących do nich Akcji. W razie wystąpienia z
takim żądaniem przez Sebastiana Wojciechowskiego, wszyscy pozostali akcjonariusze będą zobowiązani
nieodwołanie i bezwarunkowo do sprzedaży Akcji, jeżeli cena sprzedaży za jedną Akcję zbywaną przez
akcjonariusza innego niż akcjonariusz Sebastian Wojciechowski na rzecz osoby trzeciej będzie odpowiadać
jednostkowej cenie Akcji, za jaką sprzedawał będzie swoje Akcje Sebastian Wojciechowski i pod warunkiem, że
na rzecz tej samej osoby trzeciej wszystkie posiadane Akcje będą zbywane również przez akcjonariusza Sebastiana
Wojciechowskiego. Każdy z akcjonariuszy Spółki ma prawo jednak odmówić sprzedaży swoich Akcji, przy czym
w takim przypadku taki akcjonariusz jest zobowiązany (sam lub solidarnie z innymi akcjonariuszami, którzy
również odmawiają sprzedaży swoich Akcji) do zakupu od Sebastiana Wojciechowskiego posiadanych przez
niego Akcji na warunkach zaoferowanych przez osobę trzecią. Postanowienia § 26 stosuje się do dnia
dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, przy czym prawo do żądania zbycia Akcji, o którym
mowa w § 26 Statutu, nie przysługuje Sebastianowi Wojciechowskiemu w stosunku do: (i) akcjonariuszy Spółki,
którzy nabyli lub objęli akcje Spółki w trybie oferty publicznej papierów wartościowych objętej obowiązkiem
uprzedniego opublikowaniu prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym; (ii) akcjonariuszy Spółki
posiadających Akcje Serii C.
Umowy i porozumienia, na mocy których członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz kadry kierowniczej
wyższego szczebla zostali powołani w skład Zarządu, Rady Nadzorczej lub na stanowisko członka kadry
kierowniczej wyższego szczebla
Na Datę Prospektu, nie istnieją żadne umowy ani porozumienia z akcjonariuszami Spółki, klientami, dostawcami
ani innymi podmiotami, na podstawie których jakikolwiek członek Zarządu, Rady Nadzorczej lub kadry
kierowniczej wyższego szczebla zostałby powołany w skład Zarządu, Rady Nadzorczej lub na stanowisko członka
kadry kierowniczej wyższego szczebla.
Oświadczenia członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Prezesa Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz członków kadry
kierowniczej wyższego szczebla, poza wyjątkami opisanymi w niniejszym rozdziale, w okresie pięciu lat przed
Datą Prospektu Prezes Zarządu, żaden z członków Rady Nadzorczej ani członków kadry kierowniczej wyższego
szczebla: (i) nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem
spółek spoza Grupy; (ii) nie został skazany za przestępstwo oszustwa; (iii) żaden sąd nie wydał wobec niego
zakazu pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu
zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki; (iv) nie był oficjalnie i
publicznie oskarżony, jak i nie nałożono na niego żadnych sankcji, przez jakikolwiek ustawowy lub nadzorczy
organ (w tym uznane organizacje zawodowe); oraz (v) poza powiązaniem rodzinnym istniejącym pomiędzy
Prezesem Zarządu Sebastianem Wojciechowskim będącym bratem Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mikołaja
Wojciechowskiego nie istniały żadne powiązania rodzinne pomiędzy Prezesem Zarządu, członkami Rady
Nadzorczej i członkami kadry kierowniczej wyższego szczebla, a ponadto Prezes Zarządu, żaden z członków Rady
Nadzorczej ani członków kadry kierowniczej wyższego szczebla nie prowadził innej działalności poza Spółką,
która mogłaby mieć istotny wpływ na Spółkę oraz u żadnej ze wskazanych osób nie występował konflikt
interesów, choćby nawet potencjalny, między ich obowiązkami względem Spółki a ich prywatnymi interesami lub
innymi obowiązkami.
Jak wskazano powyżej, zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce przez Prezesa Zarządu oraz
Przewodniczącego Rady Nadzorczej na potrzeby sporządzenia niniejszego Prospektu, osoby te nie identyfikują
konfliktu interesów między ich obowiązkami względem Spółki a ich prywatnymi interesami lub innymi
obowiązkami. Również Spółka nie identyfikuje występowania konfliktu interesów między obowiązkami
Przewodniczącego Rady Nadzorczej względem Spółki a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami
Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynikającymi z faktu jego powiązań rodzinnych z Prezesem Zarządu wobec
roli rady nadzorczej jaką jest nadzór nad sprawowaniem funkcji przez członków zarządu. Wynika to z faktu, iż
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Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w sposób kolegialny, a jej decyzje wyrażane są w
formie uchwał, podejmowanych zgodnie ze Statutem bezwzględną większością głosów. Za wyjątkiem
wynikającego ze Statutu decydującego charakteru głosu Przewodniczącego Rady Nadzorczej w głosowaniach nad
uchwałami w przypadku równej liczby głosów za i przeciw, z funkcją Przewodniczącego nie wiążą się żadne
dodatkowe uprawnienia w zakresie wykonywania prawa głosu. Ponadto Przewodniczący nie posiada kompetencji
do wydawania pozostałym członkom Rady Nadzorczej poleceń w zakresie sprawowania przez nich funkcji
członków Rady Nadzorczej. Z tego względu fakt pokrewieństwa pomiędzy Prezesem Zarządu a Przewodniczącym
Rady Nadzorczej nie uniemożliwia Radzie Nadzorczej sprawowania skutecznego i niezależnego nadzoru nad
działalnością Spółki.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Prezes Zarządu, żaden z członków Rady Nadzorczej ani członków kadry
kierowniczej wyższego szczebla nie był członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego
ani członkiem kadry kierowniczej wyższego szczebla w podmiotach, względem których w okresie ostatnich pięciu
lat: (i) prowadzono postępowanie upadłościowe (lub wniosek o ogłoszenie upadłości tego podmiotu został
oddalony ze względu na brak środków na koszty postępowania upadłościowego); (ii) prowadzona była likwidacja;
(iii) prowadzono postępowanie naprawcze lub restrukturyzacyjne; lub (iv) ustanowiony był zarząd komisaryczny.
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce na potrzeby sporządzenia niniejszego Prospektu, na Datę Prospektu,
spośród członków Rady Nadzorczej warunki niezależności w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach
spełniają członkowie Rady Nadzorczej Jacek Pogonowski i Aleksander Ferenc.
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce na potrzeby sporządzenia niniejszego Prospektu, na Datę Prospektu,
spośród członków Rady Nadzorczej warunki niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych
na GPW 2016 spełniają członkowie Rady Nadzorczej Jacek Pogonowski i Aleksander Ferenc.
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce na potrzeby sporządzenia niniejszego Prospektu, na Datę Prospektu,
spośród członków komitetu audytu kryteria w zakresie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której
działa Spółka, wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach spełnia Mikołaj Wojciechowski,
natomiast kryteria posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych określone w art. 129 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach spełnia Aleksander Ferenc.
Stosowanie zasad ładu korporacyjnego
Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW
Zgodnie z Regulaminem GPW, Rada Giełdy może uchwalać zasady ładu korporacyjnego dla spółek będących
emitentami akcji i innych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, które powinny być
stosowane przez tych emitentów. Na Datę Prospektu obowiązują zasady ładu korporacyjnego zawarte w
dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr
26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. („Dobre Praktyki”).
Zgodnie z Regulaminem GPW, w przypadku gdy określona zasada szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest
stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu
zawierającego informacje o tym, jaka zasada nie jest stosowana lub nie została zastosowana, jakie były
okoliczności i przyczyny niezastosowania zasady oraz w jaki sposób emitent zamierza usunąć ewentualne skutki
niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania tej zasady
w przyszłości. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz w trybie
analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących. Obowiązek opublikowania raportu
powinien być wykonany niezwłocznie po powstaniu uzasadnionego przeświadczenia po stronie emitenta, że dana
zasada nie będzie stosowana lub że nie zostanie zastosowana, w każdym zaś przypadku niezwłocznie po
zaistnieniu zdarzenia stanowiącego naruszenie zasady szczegółowej ładu korporacyjnego.
Na Datę Prospektu Emitent, nie będąc emitentem akcji i innych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
giełdowego, nie stosuje zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach. Od momentu
dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Emitent zamierza
stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego zgodnie z Dobrymi Praktykami, z zastrzeżeniem następujących:
•

zasada I.Z.1.3. – Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie
i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: schemat podziału zadań i
odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1. – Na Datę Prospektu
Zarząd składa się z jednej osoby a zatem z powodów obiektywnych Spółka nie ma możliwości
zamieszczenia na swojej stronie internetowej wewnętrznego podziału odpowiedzialności za poszczególne
obszary działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu; jednak Spółka zamierza stosować
przedmiotową zasadę w pełni w przypadku rozszerzenia składu Zarządu, a do tego czasu będzie
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zamieszczać na swojej stronie internetowej wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne
obszary działalności Spółki z uwzględnieniem jednoosobowego składu Zarządu;
•

zasada I.Z.1.8. – Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie
i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: zestawienia wybranych
danych ﬁnansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych
danych przez ich odbiorców. – Zamiarem Spółki jest zamieszczanie na stronie internetowej zestawienia
wybranych danych finansowych za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie
tych danych przez ich odbiorców. Spółka wskazuje jednak, że do 2018 r. sprawozdania finansowe Spółki
sporządzane były zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, po tym czasie sprawozdania są sporządzane
zgodnie z MSSF. Na potrzeby Prospektu Spółka sporządziła Historyczne Informacje Finansowe za lata
2019-2017 zgodnie z MSSF. W związku z tym, mając na uwadze ciągłość i porównywalność informacji,
Spółka będzie prezentowała dane według MSSF począwszy od 1 stycznia 2017 r., a na dzień i za lata
zakończone 31 grudnia 2015 i 2016 r. zgodnie z Ustawą o Rachunkowości;

•

zasada I.Z.1.15. – Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej
formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: informację
zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej
kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć,
kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki
różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i
nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.
– Spółka nie opracowała sformalizowanej polityki różnorodności. Spółka zatrudnia osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe nie różnicując wieku lub płci. Przy wyborze
kandydatów na członków organów nadzorujących i zarządzających, organy do tego uprawnione kierują
się interesem Spółki i jej akcjonariuszy, biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje kandydatów, ich
umiejętności i doświadczenie. Z uwagi na specyfikę działalności Spółki, jej rozmiar i konieczność
pozyskiwania współpracowników posiadających specjalistyczną wiedzę, dla Spółki decydującym
kryterium przy wyborze współpracowników pozostają ich kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
bez względu na kryteria pozamerytoryczne, takie jak wiek czy płeć. Członkowie władz i kadry
kierowniczej wyższego szczebla Spółki dobierani są w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie
wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie, w celu zapewnienia Spółce możliwości korzystania z wiedzy
i doświadczenia we wszystkich obszarach funkcjonowania Spółki. Jednocześnie ze względu na
dynamiczny rozwój Spółki, w ocenie Spółki ujęcie zasad zarządzania różnorodnością w ramach
sformalizowanej polityki mogłoby ograniczać Spółkę w pozyskiwaniu osób o kompetencjach niezbędnych
w danym momencie działalności Emitenta. Po Dopuszczeniu Spółka opublikuje wyjaśnienie decyzji o
nieopracowaniu i nierealizowaniu sformalizowanej polityki różnorodności na stronie internetowej;

•

zasada I.Z.1.16. – Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej
formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: informację na temat
planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego
zgromadzenia. – Spółka planuje przestrzegać wskazanej zasady, jeśli zwołujący walne zgromadzenie
postanowi o możliwości wzięcia w nim udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W razie udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, Spółka planuje zapewnienie transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym akcjonariuszom Spółki, którzy zarejestrowali się na walne zgromadzenie;

•

zasada I.Z.1.20. – Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej
formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: zapis przebiegu
obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. – Zasada nie jest stosowana. Spółka nie publikuje
zapisów przebiegu obrad walnych zgromadzeń Spółki w formie audio lub wideo ze względu na brak
infrastruktury technicznej po stronie Spółki, która zapewniałaby sporządzanie takich zapisów przebiegu
obrad na odpowiednim poziomie jakości oraz dodatkowe koszty zlecenia tego rodzaju usług
profesjonalnym podmiotom zewnętrznym, jak również ze względu na dotychczasowy brak
zainteresowania akcjonariuszy dostępem do tego rodzaju form zapisu przebiegu obrad walnych
zgromadzeń, przede wszystkim ze względu na szeroką praktykę udziału w walnych zgromadzeniach
Spółki przez pełnomocników. Ponadto zapisy przebiegu obrad walnych zgromadzeń Spółki obejmować
by musiały ujawnienie wizerunku osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, a osoby te nie mają
charakteru publicznego. W ocenie Spółki, prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych
związanych z walnymi zgromadzeniami, tj. w szczególności publikowanie raportów bieżących oraz
podawanie stosownych informacji na stronie internetowej Spółki zapewnia akcjonariuszom pełny dostęp
do informacji dotyczących walnych zgromadzeń. Jednakże, Spółka deklaruje, że będzie przestrzegać
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opisywanej zasady ładu korporacyjnego w zakresie zamieszczania na stronie internetowej zapisu
przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio, gdy takie zainteresowanie wykażą akcjonariusze
Spółki, w tym akcjonariusze mniejszościowi (inwestorzy giełdowi);
•

rekomendacja II.R.2. – Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady
nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między
innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. – Emitent nie
posiada opracowanej polityki różnorodności. Spółka zatrudnia osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe nie różnicując wieku lub płci. Przy wyborze kandydatów na
członków Zarządu i Rady Nadzorczej, organy do tego uprawnione kierują się interesem Spółki i jej
akcjonariuszy, biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje kandydatów, ich umiejętności i
doświadczenie. Decyzje dotyczące powoływania na stanowiska członków Zarządu lub Rady Nadzorczej
nie są podyktowane płcią. Emitent nie może zatem zapewnić zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn
na stanowiskach zarządczych i nadzorczych;

•

zasada II.Z.1. – Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki
pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat
podziału dostępny na stronie internetowej spółki. – Na Datę Prospektu Zarząd składa się z jednej osoby,
jednak Spółka zamierza stosować zasadę, jeśli skład Zarządu zostanie rozszerzony;

•

zasada II.Z.2. – Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza
grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej. – Statut oraz obowiązujące dokumenty
wewnętrzne Spółki nie nakładają obowiązku informacyjnego na członków Zarządu we wskazanym
zakresie. Spółka nie wyklucza odpowiedniej zmiany swoich dokumentów wewnętrznych;

•

rekomendacja III.R.1. – Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację
zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie
jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę. – Poza Komitetem
Audytu Spółka nie wyodrębnia w swojej strukturze jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań w
poszczególnych systemach lub funkcjach, albowiem wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest
uzasadnione z uwagi na rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę;

•

zasada III.Z.2. – Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt
wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają
zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu. – Spółka nie
wyodrębnia w swojej strukturze odrębnej jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem, audyt
wewnętrzny (poza Komitetem Audytu) i compliance. Wszystkie zadania wynikające z tych obszarów
wykonywane są bezpośrednio przez Zarząd. Jeśli w Spółce zostanie wyodrębniona jednostka
organizacyjna odnosząca się do któregokolwiek ze wskazanych obszarów wówczas osoby odpowiedzialne
za zarządzanie takimi obszarami podlegać będą bezpośrednio Prezesowi, a w przypadku Zarządu
wieloosobowego ewentualnie innemu członkowi Zarządu, a także będą mieć zapewnioną możliwość
raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu;

•

zasada III.Z.3. – W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób
odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w
powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. – W
Spółce działa Komitet Audytu składający się z trzech członków, z których dwóch, w tym Przewodniczący
Komitetu Audytu, spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk oraz w rozumieniu
Ustawy o Biegłych Rewidentach. Jeśli w Spółce zostanie wyodrębniona jednostka odpowiedzialna za
audyt wewnętrzny Spółka dołoży starań aby do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych
osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie miały zasady niezależności określone w
powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego;

•

zasada III.Z.4. – Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku
wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę
skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim
sprawozdaniem. – Spółka nie wyodrębnia w swojej strukturze odrębnej jednostki odpowiedzialnej za
audyt wewnętrzny (poza Komitetem Audytu). Spółka planuje przestrzegać wskazanej zasady w
odniesieniu do Zarządu;

•

rekomendacja IV.R.2. – Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce
oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla
sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
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takich środków, w szczególności poprzez (i) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym, (ii) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad
walnego zgromadzenia, (iii) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego
zgromadzenia. – Spółka planuje przestrzegać wskazanej rekomendacji, jeśli zwołujący walne
zgromadzenie postanowi o możliwości wzięcia w nim udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. W razie udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, Spółka planuje zapewnienie transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym akcjonariuszom Spółki, którzy zarejestrowali się na walne zgromadzenie;
•

zasada IV.Z.2. – Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia
powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. – Spółka nie
planuje zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym. W razie udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, Spółka planuje zapewnienie transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym akcjonariuszom Spółki, którzy zarejestrowali się na walne zgromadzenie. W ocenie Spółki,
wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z walnymi zgromadzeniami, tj. w szczególności
publikowanie raportów bieżących oraz podawanie stosownych informacji na stronie internetowej Spółki
zapewni akcjonariuszom pełny dostęp do informacji dotyczących jej walnych zgromadzeń;

•

zasada IV.Z.18. – Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna
ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo
niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla
prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie. – Wartość nominalna akcji Spółki
wynosi 2 grosze i została ustalona na tym poziomie przed Ofertą. W ocenie Zarządu Spółki wartość
nominalna akcji Spółki ustalona na poziomie poniżej 50 groszy nie stanowi zagrożenia, w dającej się
przewidzieć perspektywie, dla prawidłowości i wiarygodności wyceny Spółki na giełdzie, ze względu na
to, że spodziewany na Datę Prospektu orientacyjny kurs akcji Spółki w obrocie giełdowym znajduje się
powyżej progu 50 groszy. Jednocześnie na Datę Prospektu Zarząd nie planuje rekomendowania Walnemu
Zgromadzeniu podjęcia uchwały o dalszym podziale wartości nominalnej akcji;

•

zasada V.Z.5. – Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej
5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o
wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu
takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane
na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami
wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez
spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej
decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny
wpływu tej transakcji na interes spółki. – Statut nie nakłada obowiązku występowania przez Zarząd do
Rady Nadzorczej o zgodę na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym ani nie stanowi to kompetencji
Walnego Zgromadzenia Spółki przewidzianej w Statucie. Niemniej Spółka planuje przestrzegać
wskazanej zasady, w tym z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Ustawy o Ofercie dotyczących
transakcji z podmiotami powiązanymi;

•

zasada V.Z.6. – Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść
w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości
jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania,
identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady
nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. – Spółka
planuje przestrzegać wskazanej zasady. Decyzje organów Spółki podejmowane są w trybie zgodnym z
przepisami prawa, w szczególności KSH. Ponadto Regulaminy Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
zawierają postanowienia dotyczące zasad postępowania w obliczu istniejącego lub mogącego zaistnieć
konfliktu interesów. Natomiast nie zawierają one dookreślenia kryteriów i okoliczności, w których może
dojść w Spółce do konﬂiktu interesów, a Spółka nie planuje definiować we własnym zakresie tych
kryteriów i okoliczności. Członkowie organów Spółki posiadają dostateczną wiedzę i doświadczenie, aby
postępować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami;

•

zasada VI.Z.2. – Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z
długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach
programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością
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ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata – Emitent nie wyklucza stosowania tej zasady po
ustanowieniu programu motywacyjnego w Spółce.
Na Datę Prospektu w związku przewidywanym niestosowaniem wyżej wymienionych zasad wynikających z
Dobrych Praktyk, Emitent nie identyfikuje potencjalnych istotnych skutków dla ładu korporacyjnego. Z
zastrzeżeniem wyjaśnienia przekazanego przez Emitenta w ostatnim akapicie punktu „—Oświadczenia członków
Zarządu, Rady Nadzorczej oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla” na Datę Prospektu Emitent nie planuje
zmian w Radzie Nadzorczej, Zarządzie lub komitecie audytu, które potencjalnie mogłyby mieć wpływ na ład
korporacyjny Spółki.
Zarząd nie wyklucza, że w przyszłości może dojść do zmiany stanowiska dotyczącego zasad szczegółowych lub
rekomendacji, o których mowa powyżej. W takim wypadku Spółka poinformuje, w terminie oraz na zasadach
określonych przez mające zastosowanie regulacje, o takich zmianach stanowiska.
W przypadku, gdy wdrożenie poszczególnych zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach
GPW będzie wymagało dokonania zmian w dokumentacji korporacyjnej Spółki lub przyjęcia dodatkowych
dokumentów korporacyjnych, Zarząd podejmie działania mające na celu wprowadzenie takich zmian. Zarząd
zwraca uwagę, że decyzja co do przestrzegania niektórych zasad określonych w Dobrych Praktykach należeć
będzie do akcjonariuszy Spółki oraz do Rady Nadzorczej.
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Znaczni akcjonariusze
Znaczni akcjonariusze Spółki na Datę Prospektu
Poniższa tabela przedstawia informacje na temat Sebastiana Wojciechowskiego, Bartosza Kmity, Bartosza
Biełuszko oraz Krzysztofa Dolasia – znacznych akcjonariuszy Emitenta, którzy na Datę Prospektu posiadają, w
sposób bezpośredni, Akcje Serii A reprezentujące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu oraz kapitału zakładowego Emitenta, a także łączną liczbę Akcji Serii A posiadanych na Datę
Prospektu przez tych akcjonariuszy.
Na Datę Prospektu akcjonariusze Sebastian Wojciechowski, Bartosz Kmita, Bartosz Biełuszko oraz Krzysztof
Dolaś są stronami Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy, które zostało opisane w punkcie „⎯Porozumienie
Uprawnionych Akcjonariuszy” poniżej.
Liczba Akcji
Serii A
16.077.862

Akcjonariusz
Sebastian Wojciechowski

Na Datę Prospektu
Liczba
(%)
głosów
58,46
16.077.862

(%)
58,46

Bartosz Kmita

2.789.092

10,14

2.789.092

10,14

Bartosz Biełuszko

1.952.364

7,10

1.952.364

7,10

Krzysztof Dolaś
łącznie strony Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy
Pozostali akcjonariusze
Razem

1.952.364

7,10

1.952.364

7,10

22.771.682

82,81

22.771.682

82,81

4.728.318

17,19

4.728.318

17,19

27.500.000

100

27.500.000

100

Źródło: Emitent.

Znaczni akcjonariusze Emitenta nie posiadają żadnych innych praw głosu na Walnym Zgromadzeniu ani nie są w
żaden inny sposób uprzywilejowani pod względem prawa głosu.
Na Datę Prospektu akcjonariusz Sebastian Wojciechowski jest Prezesem Zarządu Emitenta, a akcjonariusze
Bartosz Biełuszko oraz Krzysztof Dolaś są członkami Rady Nadzorczej Emitenta.
Na Datę Prospektu akcjonariusz Sebastian Wojciechowski posiada uprawnienie osobiste do powoływania i
odwoływania Prezesa Zarządu Emitenta. Uprawnienie to zostało opisane w rozdziale „Organy zarządzające i
nadzorcze⎯Zarząd⎯Skład, sposób funkcjonowania i kompetencje Zarządu⎯Skład Zarządu”.
Dodatkowo, akcjonariusze Sebastian Wojciechowski, Bartosz Kmita, Bartosz Biełuszko oraz Krzysztof Dolaś
tworzą Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy, której od dnia dopuszczenia Akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym przysługują uprawnienia osobiste związane z powoływaniem i odwoływaniem członków Rady
Nadzorczej. Uprawnienia te zostały opisane w rozdziale „Organy zarządzające i nadzorcze⎯Rada
Nadzorcza⎯Skład, sposób funkcjonowania i kompetencje Rady Nadzorczej ⎯Skład Rady Nadzorczej”.
Akcjonariusze wchodzący na Datę Prospektu w skład Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy są stronami
Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy, na podstawie którego jego strony zobowiązały się m.in. do
omawiania w dobrej wierze i uzgadniania podejmowanych decyzji, a następnie zgodnego głosowania w ich
sprawie ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie od
dnia dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Porozumienie Uprawnionych
Akcjonariuszy stanowić będzie porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.
Szczegółowy opis Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy znajduje się w punkcie „⎯Porozumienie
Uprawnionych Akcjonariuszy” poniżej. Opis konsekwencji i obowiązków związanych z istnieniem porozumienia
w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie znajduje się w rozdziale „Regulacje dotyczące polskiego rynku
papierów wartościowych oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem akcji ⎯Obowiązki związane ze
znacznymi pakietami akcji spółek publicznych wynikające z Ustawy o Ofercie”.
Przyszłe zmiany w kapitale zakładowym Spółki
W dniu 26 czerwca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę o Emisji Warrantów,
której opis znajduje się w rozdziale „Podstawowe informacje o Emitencie oraz Grupie Emitenta—Kapitał
zakładowy—Przyszłe zmiany w kapitale zakładowym Spółki”. Wykonanie Uchwały o Emisji Warrantów i emisja
Akcji Serii C, spowodują dalsze rozwodnienie dotychczasowych akcjonariuszy, w tym znacznych akcjonariuszy
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Spółki oraz Inwestorów, którzy nabędą Akcje Oferowane w Ofercie. Wpływ emisji Akcji Serii C na kapitał
zakładowy został opisany w rozdziale „Rozwodnienie⎯Przyszłe zmiany w kapitale zakładowym Spółki”.
Oferujący
Tożsamość i dane kontaktowe Oferujących oraz maksymalna liczba Akcji Sprzedawanych przez poszczególnych
Oferujących
Oferującymi Akcje Sprzedawane w Ofercie są wszyscy akcjonariusze posiadający na Datę Prospektu Akcje
Istniejące Spółki, tj. dwudziestu pięciu akcjonariuszy Spółki. Wszyscy Oferujący oferują Akcje Sprzedawane w
liczbie stanowiącej jednakowy odsetek Akcji Istniejących posiadanych przez poszczególnych Oferujących, tj.
każdy z Oferujących oferuje Akcje Sprzedawane w liczbie stanowiącej 7,5% Akcji Istniejących posiadanych przez
danego Oferującego.
W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące Oferujących oraz maksymalnej liczby Akcji
Sprzedawanych oferowanych do sprzedaży przez każdego z Oferujących. Ustalenie ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych oferowanych w Ofercie, w tym ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych przez
poszczególnych Oferujących, zostanie dokonane przez Oferujących w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem
po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, najpóźniej w dniu
ustalenia Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Ceny Akcji
Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych i Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji w Transzy
Pracowniczej(zob. rozdział „Warunki Oferty—Przewidywany harmonogram Oferty”).

Sebastian Wojciechowski

Adres do korespondencji Oferujących
Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

Maksymalna liczba Akcji
Sprzedawanych
oferowana w Ofercie
1.205.840

Bartosz Kmita

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

209.182

Krzysztof Dolaś

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

146.428

Bartosz Biełuszko

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

146.428

Jarosław Surowiec

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

27.955

Michał Nowak

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

25.673

Piotr Nowakowski

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

25.673

Sebastian Kowalczyk

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

21.679

Marcin Czartyński

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

17.115

Bartłomiej Roch

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

16.545

Krzysztof Przybyło

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

16.545

Michał Dzięcielski

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

16.545

Piotr Arendarski

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

16.545

Rafał Pawłowski

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

16.545

Marcin Winkowski

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

16.545

Krystian Stefański

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

16.545

Jarosław Palczyński

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

15.974

Dariusz Korotkiewicz

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

15.974

Jarosław Eliasz-Skąpski

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

15.974

Adrian Kołodziejczyk

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

15.750

Paweł Mikołajewski

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

14.263

Szymon Barchan

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

14.263

Łukasz Sopata

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

11.981

Krzysztof Cyngot

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

11.410

Anna Kulczyńska
Razem

Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa

Oferujący

–

5.135
2.062.512

Źródło: Spółka.

Umowy Lock-up z Oferującymi
Każdy z Oferujących jest stroną umowy o ograniczeniu rozporządzania Akcjami Istniejącymi (w tym Akcjami
Sprzedawanymi) należącymi do danego Oferującego zawartej pomiędzy danym Oferującym, Spółką oraz
Globalnym Koordynatorem, który na podstawie odrębnej umowy prowadzi depozyt Akcji Istniejących („Umowy
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Lock-up”). Na podstawie Umów Lock-up Oferujący złożyli Globalnemu Koordynatorowi nieodwołalne
dyspozycje ustanowienia blokady na warunkach określonych w Umowach Lock-up na okres: (i) w stosunku do
Akcji Sprzedawanych – począwszy od dnia zawarcia Umów Lock-up do dnia sprzedaży Akcji Sprzedawanych w
Ofercie; (ii) w stosunku do pozostałych Akcji Istniejących – począwszy od dnia zawarcia Umów Lock-up do dnia
upływu czterech lat kalendarzowych od dnia pierwszego notowania Akcji Spółki na rynku głównym GPW.
W okresie utrzymania blokad, o których mowa powyżej, Oferujący zobowiązali się m.in. do (i) niedokonywania
jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających, których przedmiotem są Akcje Istniejące (w
tym Akcje Sprzedawane), jakiekolwiek prawa z Akcji Istniejących (w tym Akcji Sprzedawanych) lub jakiekolwiek
prawa do Akcji Istniejących (w tym Akcji Sprzedawanych); (ii) niezbywania Akcji Istniejących (w tym Akcji
Sprzedawanych) pod jakimkolwiek tytułem (odpłatnym lub darmym), z wyłączeniem możliwości zbycia Akcji
Sprzedawanych w ramach Oferty na warunkach określonych w Prospekcie; (iii) nieobciążania ani
nierozporządzania Akcjami Istniejącymi (w tym Akcjami Sprzedawanymi) w jakikolwiek inny sposób, który
mógłby powodować zmianę posiadania (własności) Akcji Istniejących (w tym Akcji Sprzedawanych), a w
szczególności do niezastawiania Akcji Istniejących (w tym Akcji Sprzedawanych) pod zabezpieczenie
zobowiązań zaciąganych przez siebie lub osoby trzecie.
Globalny Koordynator zniesie blokadę, o której mowa powyżej, w przypadkach szczegółowo określonych w
Umowach Lock-up, w tym w przypadku: (i) upływu okresu, na jaki blokada została ustanowiona; (ii) zgodnego
zwolnienia Akcji Istniejących (w tym Akcji Sprzedawanych) spod blokady wyrażonego przez Spółkę i Globalnego
Koordynatora; (iii) ogłoszenia, w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa, wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich Akcji Spółki lub wszczęcia przez akcjonariusza lub
akcjonariuszy procedury przymusowego wykupu Akcji Spółki; (iv) zbycia lub przeniesienia Akcji Istniejących (w
tym Akcji Sprzedawanych) w wyniku prowadzonego postępowania naprawczego, upadłościowego lub
likwidacyjnego; (v) zbycia Akcji Istniejących (w tym Akcji Sprzedawanych) w wyniku orzeczenia sądu lub z
powodu wydania decyzji przez organ administracji publicznej; (vi) niedojścia Oferty do skutku.
Kontrola nad Emitentem oraz ustalenia mogące powodować w przyszłości zmianę kontroli nad Emitentem
Kontrola nad Emitentem
Na Datę Prospektu podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 14
Ustawy o Ofercie jest Sebastian Wojciechowski, posiadający 58,46% Akcji Serii A oraz głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki. Ponadto, Sebastian Wojciechowski jest stroną Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy
zawartego pomiędzy Sebastianem Wojciechowskim, Bartoszem Kmitą, Bartoszem Biełuszką i Krzysztofem
Dolasiem, które od dnia dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym stanowić
będzie porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie. Opis Porozumienia Uprawnionych
Akcjonariuszy znajduje się w punkcie„⎯Porozumienie Uprawnionych Akcjonariuszy” poniżej.
Sebastian Wojciechowski i pozostałe strony Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy wchodzą ponadto w
skład Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy, która od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym będzie mieć decydujący wpływ na skład Rady Nadzorczej Emitenta w związku z przyznanymi przez
Statut uprawnieniami osobistymi oraz Zarządu, powoływanego przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem Prezesa
Zarządu, który jest powoływany przez akcjonariusza Sebastiana Wojciechowskiego na podstawie uprawnienia
osobistego. Uprawnienia osobiste, o których mowa w niniejszym punkcie, zostały opisane w rozdziale „Organy
zarządzające i nadzorcze⎯Rada Nadzorcza⎯Skład, sposób funkcjonowania i kompetencje Rady
Nadzorczej⎯Skład Rady Nadzorczej” oraz w punkcie „⎯Skład Zarządu”.
Mechanizmy zapobiegające nadużywaniu kontroli
Na Datę Prospektu Statut nie zawiera postanowień, które zapobiegałyby ewentualnemu nadużywaniu kontroli
przez akcjonariuszy większościowych Emitenta.
Przepisy KSH oraz Ustawy o Ofercie stanowiące prawną podstawę ochrony akcjonariuszy mniejszościowych
obejmują w szczególności: (i) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i składanie wniosków o umieszczenie
określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; (ii) prawo do umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad Walnego Zgromadzenia; (iii) prawo do przedstawiania projektów uchwał dotyczących spraw
znajdujących się w porządku obrad danego Walnego Zgromadzenia; (iv) prawo do żądania wyboru członków
Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami; (v) wymaganą kwalifikowaną większość głosów do
podejmowania najistotniejszych uchwał Walnego Zgromadzenia; oraz (vi) prawo do powołania rewidenta do
spraw szczególnych (zob. rozdział „Prawa związane z Akcjami”).
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Postanowienia Statutu, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli
nad Emitentem oraz ustalenia mogące powodować w przyszłości zmianę kontroli nad Emitentem
Zgodnie z § 24 Statutu w razie zamiaru zbycia przez akcjonariusza Spółki wszystkich lub części akcji Spółki na
rzecz innej osoby, w tym także na rzecz innego akcjonariusza, pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo
pierwszeństwa nabycia akcji. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do objęcia nowych akcji Spółki przez
osobę niebędącą akcjonariuszem Spółki.
Powołane postanowienia Statutu mają zastosowanie do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym, przy czy nie stosuje się ich do zbycia akcji Spółki przez jej akcjonariuszy, ani do emisji nowych
akcji Spółki, gdy, odpowiednio, zbycie lub emisja akcji Spółki następują w trybie oferty publicznej papierów
wartościowych objętej obowiązkiem uprzedniego opublikowaniu prospektu zgodnie z Rozporządzeniem
Prospektowym. Postanowienia te nie stosują się również do emisji Akcji Serii C. Ponadto zgodnie z § 26 Statutu
jeśli jakakolwiek osoba trzecia złoży akcjonariuszowi Sebastianowi Wojciechowskiemu ofertę nabycia 100% akcji
w kapitale zakładowym Spółki, wówczas akcjonariusz Sebastian Wojciechowski będzie uprawniony do żądania
od wszystkich pozostałych akcjonariuszy zbycia na rzecz takiej osoby trzeciej należących do nich akcji. Powołane
postanowienie Statutu ma zastosowanie do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, przy
czym prawo do żądania zbycia akcji nie przysługuje akcjonariuszowi Sebastianowi Wojciechowskiemu w
stosunku do akcjonariuszy Spółki, którzy nabyli lub objęli akcje Spółki w trybie oferty publicznej papierów
wartościowych objętej obowiązkiem uprzedniego opublikowaniu prospektu zgodnie z Rozporządzeniem
Prospektowym, a także akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje Serii C.
Postanowienia §§ 24 i 26 Statutu zostały opisane również w rozdziale „Organy zarządzające i
nadzorcze⎯Pozostałe informacje dotyczące członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz członków kadry
kierowniczej wyższego szczebla⎯Umowy ograniczające zbywanie Akcji przez członków Zarządu i Rady
Nadzorczej”.
Umowa Akcjonariuszy
Na Datę Prospektu pomiędzy wszystkimi akcjonariuszami Spółki posiadającymi Akcje Serii A oraz Spółką,
obowiązuje Umowa Akcjonariuszy, która ulegnie rozwiązaniu z chwilą wystąpienia wcześniejszego z
następujących zdarzeń: (i) dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym; (ii)
sprzedaży Spółki; (iii) rozwiązania i likwidacji Spółki; oraz (iv) w odniesieniu do praw i obowiązków dotyczących
któregokolwiek z akcjonariuszy, z chwilą utraty przez takiego akcjonariusza statusu akcjonariusza Spółki.
Umowa Akcjonariuszy zawiera postanowienia analogiczne do postanowień Statutu dotyczących: (i) Zarządu i
sposobu powołania Prezesa i członków Zarządu; (ii) kompetencji Walnego Zgromadzenia; (iii) Rady Nadzorczej
i sposobu powoływania członków Rady Nadzorczej, opisane w rozdziale „Organy zarządzające i nadzorcze”, jak
również postanowienia analogiczne do postanowień Statutu dotyczących (iv) prawa pierwszeństwa nabycia Akcji
oraz (v) prawa akcjonariusza Sebastiana Wojciechowskiego żądania zbycia Akcji przez pozostałych akcjonariuszy
Spółki opisane w rozdziale „Organy zarządzające i nadzorcze—Pozostałe informacje dotyczące członków
Zarządu, Rady Nadzorczej oraz członków kadry kierowniczej wyższego szczebla⎯Umowy ograniczające zbywanie
Akcji przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej”.
Umowa Akcjonariuszy zawiera także postanowienia dotyczące zakazu konkurencji, analogiczne do postanowień
Statutu w tym zakresie, zgodnie z którymi akcjonariusze Spółki, bez względu na liczbę posiadanych akcji, i
członkowie Zarządu Spółki mają obowiązek powstrzymać się od prowadzenia, bez uprzedniej zgody wskazanych
w Umowie Akcjonariuszy organów Spółki, tak w sposób bezpośredni, jak i pośredni, jakiejkolwiek działalności,
która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki lub spółek od niej zależnych, niezależnie od formy
prawnej i rodzaju zaangażowania. Zgodę na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez akcjonariuszy
niebędących członkami Zarządu Spółki udziela Zarząd Spółki, zaś przez członków Zarządu – Rada Nadzorcza.
Wskazane wyżej postanowienia dotyczące zakazu konkurencji mają zastosowanie do dnia dopuszczenia akcji
Spółki do obrotu na rynku regulowanym, przy czym nie stosuje się ich do akcjonariuszy Spółki, którzy nabyli lub
objęli akcje Spółki w trybie oferty publicznej papierów wartościowych objętej obowiązkiem uprzedniego
opublikowaniu prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym oraz akcjonariuszy Spółki posiadających
Akcje Serii C.
Dodatkowo postanowień Umowy Akcjonariuszy dotyczących prawa pierwszeństwa nabycia Akcji, prawa
akcjonariusza Sebastiana Wojciechowskiego żądania zbycia Akcji przez pozostałych akcjonariuszy Spółki oraz
zakazu konkurencji nie stosuje się także do ewentualnego zewnętrznego inwestora, któremu w razie niedojścia
Oferty do skutku do dnia 31 grudnia 2020 r. Spółka i Oferujący mogą rozważyć zaoferowanie części Akcji
Istniejących Spółki oraz pewnej liczby akcji nowej emisji Spółki w łącznej liczbie zapewniającej osiągnięcie co
najmniej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, pod warunkiem, że nabycie lub objęcie akcji przez zewnętrznego
inwestora nastąpi do dnia 31 marca 2021 r. Powyższe wyłączenie nie jest przewidziane w Statucie.
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Umowa Akcjonariuszy zawiera również postanowienia dotyczące planu motywacyjnego, zgodnie z którymi w
dowolnym czasie po dniu 6 listopada 2019 r., tj. po rejestracji przekształcenia poprzednika prawnego Emitenta w
spółkę akcyjną przez właściwy sąd rejestrowy, według wyłącznego uznania akcjonariusza Sebastiana
Wojciechowskiego, akcjonariusz Sebastian Wojciechowski we współpracy z pozostałymi członkami Grupy
Uprawnionych Akcjonariuszy zobowiązany był podjąć działania w celu określenia warunków ustanowienia i
obowiązywania planu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, PCF oraz,
ewentualnie, pozostałych Spółek Zależnych. Do Daty Prospektu wskazane działania nie zostały podjęte i nie jest
rozważane ich podjęcie przed zakończeniem Oferty i dopuszczeniem co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na
rynku regulowanym.
Umowa Akcjonariuszy zawiera ponadto postanowienia dotyczące konsekwencji naruszenia Umowy
Akcjonariuszy, zgodnie z którymi w razie nieusunięcia skutków naruszenia Umowy Akcjonariuszy przez stronę,
która dopuściła się jej naruszenia, każda z pozostałych nienaruszających stron osobno lub wszystkie
nienaruszające strony łącznie (wierzyciele solidarni) są uprawnione do żądania od strony dopuszczającej się
naruszenia Umowy Akcjonariuszy zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Umowie Akcjonariuszy.
Zastrzeżenie kary umownej nie stanowi ograniczenia w dochodzeniu naprawienia jakichkolwiek szkód
poniesionych w wyniku naruszenia postanowień Umowy Akcjonariuszy w wysokości przenoszącej wysokość
zastrzeżonej kary umownej. Umowa Akcjonariuszy przewiduje ponadto szczegółową procedurę postępowania w
przypadku stwierdzenia naruszenia Umowy Akcjonariuszy oraz zapłaty kary umownej.
Porozumienie Uprawnionych Akcjonariuszy
Porozumienie Uprawnionych Akcjonariuszy zostało zawarte w dniu 26 czerwca 2020 r. pomiędzy następującymi
akcjonariuszami Spółki – Sebastianem Wojciechowskim, Bartoszem Kmitą, Bartoszem Biełuszką i Krzysztofem
Dolasiem będącymi jednocześnie członkami Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy w rozumieniu Statutu Spółki.
Na Datę Prospektu akcjonariusze będący stronami Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy posiadają łącznie
22.771.682 Akcje Istniejące stanowiące 82,81% Akcji Istniejących oraz uprawniające do wykonywania
22.771.682 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 82,81% głosów w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki. Informacje na temat wpływu Oferty na strukturę akcjonariatu Spółki, w tym liczbę
Akcji w posiadaniu stron Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy, znajdują się w rozdziale
„Rozwodnienie⎯Rozwodnienie w wyniku Oferty”.
Na podstawie Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy jego strony zobowiązały się m.in. do: (i) działania w
sposób zgodny i lojalny w stosunku do pozostałych stron Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy oraz Spółki,
w zakresie produkcji gier wideo przez Spółkę, jak również w zakresie celów strategicznych Spółki; (ii) omawiania
i uzgadniania swoich strategicznych koncepcji odnoszących się do procesu deweloperskiego bieżących oraz
przyszłych gier wideo, które są lub mogą być rozwijane przez Spółkę, jak również strategicznych kierunków
rozwoju działalności Spółki; (iii) omawiania w dobrej wierze i uzgadniania podejmowanych decyzji, a następnie
zgodnego głosowania w ich sprawie ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji Spółki na Walnym
Zgromadzeniu Spółki; (iv) zawarcia Umów Lock-up (zob. „—Umowy Lock-up z Oferującymi” powyżej); oraz (v)
wzajemnego informowania o posiadanej przez strony liczbie akcji Spółki.
Zgodnie z Porozumieniem Uprawnionych Akcjonariuszy, z dniem dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki
do obrotu na rynku regulowanym Porozumienie Uprawnionych Akcjonariuszy stanowić będzie porozumienie, o
którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, a strony będą uznawać się wzajemnie za podmioty, które
łączy porozumienie, o którym mowa w powołanych przepisach Ustawy o Ofercie.
Mając powyższe na uwadze strony ustanowiły reprezentanta w zakresie wykonywania przez strony praw i
obowiązków wynikających z Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 3 Ustawy o
Ofercie w osobie Sebastiana Wojciechowskiego, które to ustanowienie staje się skuteczne od dnia dopuszczenia
co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. W tym zakresie, z dniem dopuszczenia co
najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, strony Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy
zobowiązały się m.in.: (i) na żądanie Sebastiana Wojciechowskiego, do informowania Sebastiana
Wojciechowskiego o posiadanej przez strony liczbie akcji Spółki; oraz (ii) do niezwłocznego powiadomienia
Sebastiana Wojciechowskiego na piśmie o każdej czynności prawnej lub innym niż czynność prawna zdarzeniu
prawnym, które skutkują lub mogą skutkować zmianą udziału strony lub stron w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
w tym o każdym nabyciu lub zbyciu akcji Spółki lub o wystąpieniu zdarzenia lub o podjęciu jakichkolwiek działań,
które wedle wiedzy danej strony mogą mieć wpływ na zobowiązania stron jako stron porozumienia, o którym
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, w tym w szczególności na obowiązki informacyjne stron wynikające
z przepisów Ustawy o Ofercie lub innych przepisów odnoszących się do obrotu papierami wartościowymi.
Porozumienie Uprawnionych Akcjonariuszy zostało zawarte na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązane przez
każdą ze stron w drodze wypowiedzenia skierowanego do wszystkich pozostałych stron. Ponadto, przed dniem
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dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w sytuacji, gdy strona zagłosuje
na Walnym Zgromadzeniu Spółki w sposób odmienny niż zostało to uzgodnione przez strony zgodnie z
postanowieniami Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy, uznaje się, że strona taka głosując odmiennie od
pozostałych stron wypowiada Porozumienie Uprawnionych Akcjonariuszy, która ulega rozwiązaniu ze skutkiem
natychmiastowym w stosunku do tej strony. Po dniu dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na
rynku regulowanym, w sytuacji, gdy strona zagłosuje na Walnym Zgromadzeniu Spółki w sposób odmienny niż
zostało to uzgodnione przez strony zgodnie z postanowieniami Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy,
strona niezwłocznie poinformuje Spółkę oraz pozostałe strony, czy pomimo odmiennego głosowania pozostaje
stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, czy też wypowiada porozumienie,
które ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w stosunku do tej strony. Wypowiedzenie porozumienia
jest równoznaczne z wypowiedzeniem Porozumienia Uprawnionych Akcjonariuszy.
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Informacje zawarte w niniejszym rozdziale należy analizować łącznie z Historycznymi Informacjami
Finansowymi oraz informacją przedstawioną w rozdziale „Analiza operacyjna i finansowa”, a także danymi
finansowymi zawartymi w innych częściach niniejszego Prospektu.
Dane finansowe prezentowane w nawiasach w tym rozdziale stanowią wartości ujemne. W danych finansowych
zawartych w niniejszym rozdziale użycie myślnika („–”) oznacza, że dana wielkość nie jest ujęta w
sprawozdawczości za dany okres sprawozdawczy, natomiast użycie wartości zero („0,0”) oznacza, że wielkość
jest ujęta w sprawozdawczości, ale jako niższa niż 50 tys. PLN – została zaokrąglona do zera.
Wstęp
W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi i do dnia 30 września 2020 r. (stanowiącego dzień
na jaki Spółka była w stanie uzyskać dane najbardziej zbliżone do danych na Datę Prospektu) Spółka zawierała i
zamierza zawierać w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR 24 Ujawnianie
informacji na temat podmiotów powiązanych. W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi i do
dnia 30 września 2020 r., Spółka oraz jednostki zależne Spółki zawierały następujące transakcje z podmiotami
powiązanymi:
•

transakcje z akcjonariuszami Spółki;

•

transakcje pomiędzy Spółką i jej jednostkami zależnymi, jak również transakcje pomiędzy jednostkami
zależnymi Spółki, przy czym są one eliminowane na etapie konsolidacji zgodnie z paragrafem 4 MSR 24;
oraz

•

transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, członkami zarządu i rady nadzorczej jednostek zależnych
i członkami kadry kierowniczej wyższego szczebla.

W ocenie Spółki transakcje z podmiotami powiązanymi były zawierane na warunkach rynkowych. Na Datę
Prospektu organy podatkowe nie kwestionują warunków, na jakich Spółka zawierała transakcje z podmiotami
powiązanymi. W szczególności organy podatkowe nie wydały żadnej interpretacji, zgodnie z którą transakcje nie
były zawierane na warunkach rynkowych.
Poza transakcjami opisanymi w niniejszym rozdziale, w okresie objętym Historycznymi Informacjami
Finansowymi i do dnia 30 września 2020 r., nie zawierano żadnych innych transakcji z podmiotami powiązanymi.
Biorąc pod uwagę systemy sprawozdawczości finansowej funkcjonujące w Grupie, w niniejszym rozdziale
zaprezentowano dane, które można było uzyskać i były możliwie najbardziej zbliżone do danych na Datę
Prospektu, tj. dane do dnia 30 września 2020 r. Do dnia 30 września 2020 r. nie zawarto żadnych transakcji na
warunkach odmiennych od tych, które przedstawiono w tym rozdziale.
Transakcje z akcjonariuszami Spółki
W tabelach poniżej przedstawiono wartość transakcji Spółki i jednostek zależnych Spółki z akcjonariuszami
Spółki, z uwzględnieniem członków Zarządu i Rady Nadzorczej, członków zarządu jednostek zależnych oraz
członków kadry kierowniczej wyższego szczebla będących jednocześnie akcjonariuszami Spółki.
Dodatkowe informacje na temat transakcji zawartych z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, członkami zarządu
jednostek zależnych oraz członkami kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym będących jednocześnie
akcjonariuszami Spółki, zostały przedstawione w punkcie „—Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej,
członkami zarządu jednostek zależnych oraz członkami kadry kierowniczej wyższego szczebla”.
W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi i do dnia 30 września 2020 r. ani Spółka ani
jednostki zależne Spółki nie zawarły transakcji z podmiotami powiązanymi z akcjonariuszami Spółki.

Sprzedaż

Akcjonariusze Spółki(2) .........
Razem...................................

0,4
0,4

Na dzień i za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r. (1)
Pożyczki
Zakup
Należności
Zobowiązania
otrzymane
(mln PLN)
(zbadane)
8,1
0,0
1,9
8,1
0,0
1,9
-

Dywidendy

-

W tabeli przedstawiono dane na dzień i za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r., które stanowią dane najbardziej zbliżone do
danych na Datę Prospektu, które Spółka była w stanie uzyskać.
(2)
Z uwzględnieniem członków Zarządu i Rady Nadzorczej, członków zarządu jednostek zależnych oraz członków kadry kierowniczej wyższego
szczebla będących jednocześnie akcjonariuszami Spółki.
(1)
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Źródło: Spółka.

Sprzedaż

Akcjonariusze Spółki(1) .........
Razem...................................

0,5
0,5

Na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
Pożyczki
Zakup
Należności
Zobowiązania
otrzymane
(mln PLN)
(zbadane)
8,9
–
–
–
8,9
–
–
–

Dywidendy

5,0
5,0

Z uwzględnieniem członków Zarządu i Rady Nadzorczej, członków zarządu jednostek zależnych oraz członków kadry kierowniczej wyższego
szczebla będących jednocześnie akcjonariuszami Spółki.
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017.
(1)

Sprzedaż

Akcjonariusze Spółki(1) ............
Razem......................................

0,6
0,6

Na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
Pożyczki
Zakup
Należności
Zobowiązania
otrzymane
(mln PLN)
(zbadane)
7,5
–
–
–
7,5
–
–
–

Dywidendy

–
–

Z uwzględnieniem członków Zarządu i Rady Nadzorczej, członków zarządu jednostek zależnych oraz członków kadry kierowniczej wyższego
szczebla będących jednocześnie akcjonariuszami Spółki.
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017.
(1)

Sprzedaż

Akcjonariusze Spółki(1) ............
Razem......................................

0,6
0,6

Na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
Pożyczki
Zakup
Należności
Zobowiązania
otrzymane
(mln PLN)
(zbadane)
7,2
–
–
–
7,2
–
–
–

Dywidendy

–
–

Z uwzględnieniem członków Zarządu i Rady Nadzorczej, członków zarządu jednostek zależnych oraz członków kadry kierowniczej wyższego
szczebla będących jednocześnie akcjonariuszami Spółki.
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017.
(1)

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. Spółka i jednostki zależne Spółki zawierały transakcje z
akcjonariuszami Spółki. Obejmowały one transakcje zakupu na kwotę 8,1 mln PLN (na które składały się przede
wszystkim transakcje zakupu przez Spółkę usług od akcjonariuszy w oparciu o umowy o świadczenie usług i
przeniesienie praw własności intelektualnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, które dotyczyły
określonych usług świadczonych przez nich w ramach lub w związku z procesem produkcji gier, wynagrodzenie
Sebastiana Wojciechowskiego z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, wynagrodzenie Sebastiana
Wojciechowskiego z tytułu umowy o pracę zawartej z PCF U.S. oraz wynagrodzenie Krzysztofa Dolasia i Bartosza
Biełuszko z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej) oraz transakcje sprzedaży o wartości 0,4 mln
PLN (na które składały się przede wszystkim subleasing przez Spółkę powierzchni biurowej i refaktury kosztów
infrastruktury technicznej, usług medycznych i innych świadczeń na rzecz akcjonariuszy jako współpracowników
Spółki). Ponadto na dzień 30 września 2020 r. zobowiązania Spółki wobec akcjonariuszy wynosiły 1,9 mln PLN
i obejmowały zobowiązania Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu wykonanych przez akcjonariuszy a jeszcze
nieopłaconych przez Spółkę usług w oparciu o powyższe umowy o świadczenie usług i przeniesienie praw
własności intelektualnej, a należności około 4 tys. PLN.
W roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. Spółka i jednostki zależne Spółki zawierały transakcje z akcjonariuszami
Spółki. Obejmowały one transakcje zakupu na kwotę 8,9 mln PLN (na które składały się przede wszystkim
transakcje zakupu przez Spółkę usług od akcjonariuszy w oparciu o umowy o świadczenie usług i przeniesienie
praw własności intelektualnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, które dotyczyły określonych
usług świadczonych przez nich w ramach lub w związku z procesem produkcji gier, jak również wynagrodzenie
Sebastiana Wojciechowskiego z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz wynagrodzenie Sebastiana
Wojciechowskiego z tytułu umowy o pracę zawartej z PCF U.S.) oraz transakcje sprzedaży o wartości 0,5 mln
PLN (na które składały się przede wszystkim subleasing przez Spółkę powierzchni biurowej i refaktury kosztów
infrastruktury technicznej, usług medycznych i innych świadczeń na rzecz akcjonariuszy jako współpracowników
Spółki). Na dzień 31 grudnia 2019 r. ani Spółka, ani jednostki zależne Spółki nie miały zobowiązań wobec
akcjonariuszy ani należności od akcjonariuszy.
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W roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. Spółka i jednostki zależne Spółki zawierały transakcje z akcjonariuszami
Spółki. Obejmowały one transakcje zakupu na kwotę 7,5 mln PLN (na które składały się przede wszystkim
transakcje zakupu przez Spółkę usług od akcjonariuszy w oparciu o umowy o świadczenie usług i przeniesienie
praw własności intelektualnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, które dotyczyły określonych
usług świadczonych przez nich w ramach lub w związku z procesem produkcji gier, jak również wynagrodzenie
Sebastiana Wojciechowskiego z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz wynagrodzenie Sebastiana
Wojciechowskiego z tytułu umowy o pracę zawartej z PCF U.S.) oraz transakcje sprzedaży o wartości 0,6 mln
PLN (na które składały się przede wszystkim subleasing przez Spółkę powierzchni biurowej i refaktury kosztów
infrastruktury technicznej, usług medycznych i innych świadczeń na rzecz akcjonariuszy jako współpracowników
Spółki). Na dzień 31 grudnia 2018 r. ani Spółka, ani jednostki zależne Spółki nie miały zobowiązań wobec
akcjonariuszy ani należności od akcjonariuszy.
W roku zakończonym 31 grudnia 2017 r. Spółka i jednostki zależne Spółki zawierały transakcje z akcjonariuszami
Spółki. Obejmowały one transakcje zakupu na kwotę 7,2 mln PLN (na które składały się przede wszystkim
transakcje zakupu przez Spółkę usług od akcjonariuszy w oparciu o umowy o świadczenie usług i przeniesienie
praw własności intelektualnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, które dotyczyły określonych
usług świadczonych przez nich w ramach lub w związku z procesem produkcji gier, jak również wynagrodzenie
Sebastiana Wojciechowskiego z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz wynagrodzenie Sebastiana
Wojciechowskiego z tytułu umowy o pracę zawartej z PCF U.S.) oraz transakcje sprzedaży o wartości 0,6 mln
PLN (na które składały się przede wszystkim subleasing przez Spółkę powierzchni biurowej i refaktury kosztów
infrastruktury technicznej, usług medycznych i innych świadczeń na rzecz akcjonariuszy jako współpracowników
Spółki). Na dzień 31 grudnia 2017 r. ani Spółka, ani jednostki zależne Spółki nie miały zobowiązań wobec
akcjonariuszy ani należności od akcjonariuszy.
Ponadto, w okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz do dnia 30 września 2020 r. Spółka
dokonała jednej wypłaty dywidendy, tj. w 2019 r. Spółka wypłaciła wspólnikom Spółki przed przekształceniem
w spółkę akcyjną dywidendę za 2018 r. w kwocie 5,0 mln PLN, tj. 454,55 PLN na jeden udział Spółki. Spółka nie
wypłaciła dywidendy za 2019 r., 2017 r. i 2016 r.
Transakcje pomiędzy Spółką i jej jednostkami zależnymi
W poniższych tabelach przedstawiono wartość transakcji pomiędzy Spółką i jej jednostkami zależnymi według
stanu na wskazane dni i w wymienionych okresach.

Sprzedaż

PCF(2) ........................
PCF UK(3) ..................
PCF Canada(4) ............
PCF U.S.(5) ................
Razem........................

0,2
–
–
2,9
3,1

Na dzień i za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r. (1)
Pożyczki
Zakup
Należności
Zobowiązania
otrzymane
Dywidendy
(mln PLN)
(niezbadane)
2,5
–
–
–
–
1,9
–
0,2
–
–
0,2
–
–
–
–
2,6
2,9
–
–
–
7,1
2,9
0,2
–
–

Podwyższenie
kapitału

–
–
–
5,8
5,8

W tabeli przedstawiono dane na dzień i za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r., które stanowią dane najbardziej zbliżone do
danych na Datę Prospektu, które Spółka była w stanie uzyskać.
(2)
Jednostka ta była we wskazanym okresie jednoosobową spółką zależną Spółki. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. nastąpiło połączenie Spółki z
PCF poprzez przeniesienie całego majątku PCF na Spółkę jako spółkę przejmującą.
(3)
Jednostka ta była we wskazanym okresie jednoosobową spółką zależną Spółki.
(4)
Jednostka ta była we wskazanym okresie jednoosobową spółką zależną Spółki.
(5)
Jednostka ta była we wskazanym okresie jednoosobową spółką zależną Spółki.
Źródło: Spółka.
(1)

Sprzedaż

PCF(1) ........................
PCF UK(2) ..................
PCF Canada(3) ............
PCF U.S.(4) ................
Razem........................
(1)

0,5
0,1
–
0,2
0,8

Zakup

3,3
2,6
0,3
–
6,3

Na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
Pożyczki
Należności
Zobowiązania
otrzymane
Dywidendy
(mln PLN)
(zbadane)
0,1
0,2
–
–
–
0,6
–
–
–
0,1
–
–
–
–
–
–
0,1
0,9
–
–

Jednostka ta była we wskazanym okresie jednoosobową spółką zależną Spółki.
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Podwyższenie
kapitału

–
–
–
1,9(5)
1,9
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Jednostka ta była we wskazanym okresie jednoosobową spółką zależną Spółki.
Jednostka ta była we wskazanym okresie jednoosobową spółką zależną Spółki.
(4)
Jednostka ta była we wskazanym okresie jednoosobową spółką zależną Spółki.
(5)
Kwota uwzględnia podwyższenie kapitału zakładowego spółki PCF U.S. z dnia 10 czerwca 2019 r. w kwocie 500 tys. USD (zob. „—PCF
U.S.—Transakcje związane z podwyższeniem kapitału zakładowego” poniżej).
Źródło: Spółka.
(2)
(3)

Sprzedaż

PCF (1) ........................
PCF UK(2) ..................
PCF Canada(3) ............
PCF U.S.(4) ................
Razem........................

0,5
0,1
–
0,3
0,9

Zakup

2,6
2,4
–
0,3
5,3

Na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
Pożyczki
Należności
Zobowiązania
otrzymane
Dywidendy
(mln PLN)
(zbadane)
0,1
0,2
–
0,2
–
0,6
–
–
–
0,1
–
–
–
–
–
0,1
0,9
–
0,2

Podwyższenie
kapitału

–
–
–
–
–

Jednostka ta była we wskazanym okresie jednoosobową spółką zależną Spółki.
Jednostka ta była we wskazanym okresie jednoosobową spółką zależną Spółki.
(3)
Jednostka ta była we wskazanym okresie jednoosobową spółką zależną Spółki.
(4)
Jednostka ta była we wskazanym okresie jednoosobową spółką zależną Spółki.
Źródło: Spółka.
(1)
(2)

Sprzedaż

PCF (1) ........................
PCF UK(2) ..................
PCF Canada(3) ............
PCF U.S.(4) ................
Razem........................

0,4
0,0
–
0,1
0,4

Zakup

2,2
0,5
–
–
2,7

Na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
Pożyczki
Należności
Zobowiązania
otrzymane
Dywidendy
(mln PLN)
(zbadane)
0,0
0,1
–
0,1
0,0
0,5
–
–
–
–
–
–
0,1
–
–
–
0,1
0,5
–
0,1

Podwyższenie
kapitału

–
0,1
0,0
0,0
0,1

Jednostka ta była we wskazanym okresie jednoosobową spółką zależną Spółki.
Jednostka ta była we wskazanym okresie jednoosobową spółką zależną Spółki.
(3)
Jednostka ta była we wskazanym okresie jednoosobową spółką zależną Spółki.
(4)
Jednostka ta była we wskazanym okresie jednoosobową spółką zależną Spółki.
Źródło: Spółka.
(1)
(2)

Poniżej przedstawiono transakcje zawarte przez Spółkę i jej jednostki zależne we wskazanym okresie.
PCF
Umowy dotyczące działalności operacyjnej
Umowa z dnia 24 lutego 2017 r. pomiędzy PCF a Spółką na realizację usług i przeniesienie praw własności
intelektualnej
W dniu 24 lutego 2017 r. PCF i Spółka zawarły umowę na realizację usług i przeniesienie praw własności
intelektualnej. Umowa dotyczy współpracy przy produkcji gier. Wartość umowy nie została wprost określona w
umowie a jej wysokość jest zależna od zakresu usług wykonywanych przez strony w poszczególnych okresach.
Wartość umowy wyniosła 2,5 mln PLN, 3,3 mln PLN, 2,6 mln PLN oraz 2,2 mln PLN w okresie 9 miesięcy
zakończonym 30 września 2020 r. oraz latach zakończonych 31 grudnia 2019, 2018 i 2017 r., co odpowiadało
wartości transakcji zakupu pomiędzy Spółką a PCF we wskazanych okresach.
Dywidendy na rzecz Spółki
W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz do dnia 30 września 2020 r. PCF dokonała
dwóch wypłat dywidendy na rzecz Spółki, jako jedynego wspólnika PCF: (i) w 2018 r. dywidendę za 2017 r. w
kwocie 200 tys. PLN; oraz (ii) w 2017 r. dywidendę za 2016 r. w kwocie 64,8 tys. PLN.
Pozostałe transakcje
W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. i latach zakończonych 31 grudnia 2019, 2018 i 2017 r.
pozostałe transakcje pomiędzy Spółką a PCF obejmowały transakcje sprzedaży na kwotę, odpowiednio, 0,2 mln
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PLN, 0,5 mln PLN, 0,5 mln PLN i 0,4 mln PLN, które obejmowały przede wszystkim opłaty za korzystanie z
infrastruktury technicznej oraz pozostałe koszty administracyjne. Ponadto na dzień 31 grudnia 2019, 2018 i 2017
r. zobowiązania Spółki wobec PCF wynosiły, odpowiednio, 0,2 mln PLN, 0,2 mln PLN i 0,1 mln PLN, i
obejmowały nierozliczone saldo z tytułu zawartych w danym okresie obrotowym transakcji zakupu i sprzedaży.
Na dzień 31 grudnia 2019, 2018 i 2017 r. należności Spółki od PCF wynosiły 87 tys. PLN, 68 tys. PLN i 40 tys.
PLN i obejmowały nierozliczone saldo z tytułu zawartych w danym okresie obrotowym transakcji zakupu i
sprzedaży. W związku z zarejestrowaniem z dniem 31 sierpnia 2020 r. połączenia Spółki z PCF poprzez
przeniesienie całego majątku PCF na Spółkę jako spółkę przejmującą na dzień 30 września 2020 r. Spółka nie
miała żadnych zobowiązań wobec PCF ani należności od PCF.
PCF UK
Umowy dotyczące działalności operacyjnej
Umowa z dnia 30 września 2020 r. pomiędzy Spółką a PCF UK o udzielenie licencji do znaków towarowych
(Trademark License Agreement)
W dniu 30 września 2020 r. Spółka i PCF UK zawarły umowę o udzielenie licencji do znaków towarowych
(Trademark License Agreement). Umowa dotyczy udzielenia przez Spółkę (jako licencjodawcę) na rzecz PCF UK
(jako licencjobiorcy) niewyłącznej licencji na używanie określonych w umowie słownego i słowno-graficznych
znaków towarowych dotyczących nazwy studia Grupy – People Can Fly na określonych w umowie terytoriach.
Wartość umowy nie została wprost określona w umowie a jej wysokość jest zależna od wartości skorygowanych
przychodów netto licencjobiorcy. W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. nie zostało naliczone
żadne wynagrodzenie na podstawie umowy.
Umowa z dnia 24 lutego 2017 r. pomiędzy PCF UK a Spółką o świadczenie usług i przeniesienie praw własności
intelektualnej
W dniu 24 lutego 2017 r. PCF UK i Spółka zawarły umowę o świadczenie usług i przeniesienie praw własności
intelektualnej. Umowa dotyczy współpracy przy produkcji gier. Wartość umowy nie została wprost określona w
umowie a jej wysokość jest zależna od zakresu usług wykonywanych przez strony w poszczególnych okresach.
Wartość umowy wyniosła 1,9 mln PLN, 2,6 mln PLN, 2,4 mln PLN oraz 0,5 mln PLN w okresie 9 miesięcy
zakończonym 30 września 2020 r. oraz latach zakończonych 31 grudnia 2019, 2018 i 2017 r., co odpowiadało
wartości transakcji zakupu pomiędzy Spółką a PCF UK we wskazanych okresach.
Transakcje związane z podwyższeniem kapitału zakładowego
W roku zakończonym 31 grudnia 2017 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki PCF UK w kwocie
odpowiadającej kwocie 50 tys. PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało pokryte wkładem pieniężnym
przez Spółkę, jako jedynego wspólnika PCF UK. Środki pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego
zostały przeznaczone na sfinansowanie kapitału obrotowego PCF UK. W okresie 9 miesięcy zakończonym 30
września 2020 r. oraz latach zakończonych 31 grudnia 2019 i 2018 r. nie nastąpiło podwyższenie kapitału
zakładowego spółki PCF UK.
Pozostałe transakcje
W latach zakończonych 31 grudnia 2019, 2018 i 2017 r. pozostałe transakcje pomiędzy Spółką a PCF UK
obejmowały transakcje sprzedaży na kwotę, odpowiednio, 66 tys. PLN, 67 tys. PLN i 7 tys. PLN, które
obejmowały przede wszystkim refaktury kosztów administracyjnych. W okresie 9 miesięcy zakończonym 30
września 2020 r. nie zostały zawarte transakcje sprzedaży pomiędzy Spółką a PCF UK. Ponadto, na dzień 30
września 2020 r. oraz 31 grudnia 2019, 2018 i 2017 r. zobowiązania Spółki wobec PCF UK wynosiły,
odpowiednio, 0,2 mln PLN, 0,6 mln PLN, 0,6 mln PLN i 0,5 mln PLN, i obejmowały nierozliczone saldo z tytułu
zawartych w danym okresie obrotowym transakcji zakupu i sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2017 r. należności od
PCF UK wynosiły 7 tys. PLN, i obejmowały nierozliczone saldo z tytułu zawartych w danym okresie obrotowym
transakcji zakupu i sprzedaży. Na dzień 30 września 2020 r. oraz 31 grudnia 2019 i 2018 r. Spółka nie miała
należności od PCF UK.
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PCF U.S.
Umowy dotyczące działalności operacyjnej
Umowa z dnia 30 września 2020 r. pomiędzy Spółką a PCF U.S. o udzielenie licencji do znaków towarowych
(Trademark License Agreement)
W dniu 30 września 2020 r. Spółka i PCF U.S. zawarły umowę o udzielenie licencji do znaków towarowych
(Trademark License Agreement). Umowa dotyczy udzielenia przez Spółkę (jako licencjodawcę) na rzecz PCF
U.S. (jako licencjobiorcy) niewyłącznej licencji na używanie określonych w umowie słownego i słownograficznych znaków towarowych dotyczących nazwy studia Grupy – People Can Fly na określonych w umowie
terytoriach. Wartość umowy nie została wprost określona w umowie a jej wysokość jest zależna od wartości
skorygowanych przychodów netto licencjobiorcy. Wartość umowy wyniosła 0,7 mln PLN w okresie 9 miesięcy
zakończonym 30 września 2020 r.
Umowa gwarancji z dnia 30 września 2020 r. pomiędzy Spółką a PCF U.S.
W związku z solidarną odpowiedzialnością Spółki za wykonanie przez PCF U.S. zobowiązań wynikających z
umowy produkcyjno-wydawniczej na Project Dagger (zob. „Opis działalności—Działalność—Segment produkcji
gier na zlecenie—Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na zlecenie—Umowa produkcyjno-wydawnicza na
Project Dagger”), w dniu 30 września 2020 r. Emitent zawarł z PCF U.S. umowę gwarancji. Umowa określa
wzajemne zobowiązania stron w zakresie produkcji gry Project Dagger, w tym odpowiedzialności Emitenta za
wykonanie przez PCF U.S. zobowiązań związanych z produkcją gry, jak również procedury na wypadek
skorzystania przez wydawcę z gwarancji udzielanej przez Spółkę i rozliczeń Spółki z PCF U.S. związanych ze
skorzystaniem przez wydawcę z gwarancji. Wartość umowy nie została wprost określona w umowie a jej
wysokość jest zależna od wartości wynagrodzenia beneficjenta gwarancji wynikającego z umowy produkcyjnowydawniczej na Project Dagger w danym okresie rozliczeniowym. Wartość umowy wyniosła 0,5 mln PLN w
okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. Więcej informacji na temat warunków umowy gwarancji
zostało przedstawionych w punkcie (zob. „Opis działalności—Działalność—Segment produkcji gier na zlecenie—
Umowy dotyczące segmentu produkcji gier na zlecenie—Umowa produkcyjno-wydawnicza na Project Dagger—
Umowa gwarancji”).
Umowa licencyjna dotyczącą PCF Framework (Software Licence Agreement Relating to the PCF Framework)
Od 20 lipca 2020 r. pomiędzy Spółką a PCF U.S. obowiązuje umowa licencyjna dotyczącą PCF Framework
(Software Licence Agreement Relating to the PCF Framework), która dotyczy modyfikacji do Unreal Engine 4,
Unreal Engine 5, jak również wszelkich technologii, które zastąpią te silniki w przyszłości. Na podstawie umowy
Spółka udzieliła PCF U.S. niewyłącznej licencji pozwalającej na korzystanie przez PCF U.S. z PCF Framework
na potrzeby produkcji gier wideo i dodatków do gier. Emitentowi w zamian za udzieloną licencję przysługuje
wynagrodzenie, którego wysokość uzależniona jest od wskazanych rodzajów dochodów PCF U.S. Wartość
umowy wyniosła 0,2 mln PLN w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 r.
Umowa z dnia 1 lipca 2017 r. pomiędzy PCF U.S. a Spółką o świadczenie usług i przeniesienie praw własności
intelektualnej
W dniu 1 lipca 2017 r. PCF U.S. i Spółka zawarły umowę o świadczenie usług i przeniesienie praw własności
intelektualnej. Umowa dotyczyła współpracy przy produkcji gier. Wartość umowy nie została wprost określona w
treści umowy a jej wysokość jest zależna od zakresu usług wykonywanych przez strony w poszczególnych
okresach. Wartość umowy wyniosła 2,6 mln PLN, 0,0 mln PLN, 0,3 mln PLN oraz 0,0 mln PLN w okresie 9
miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. oraz latach zakończonych 31 grudnia 2019, 2018 i 2017 r., co
odpowiadało wartości transakcji zakupu pomiędzy Spółką a PCF U.S. we wskazanych okresach.
Umowa z dnia 7 sierpnia 2017 r. pomiędzy Spółką a PCF U.S. o świadczenie usług doradczych
W dniu 7 sierpnia 2017 r. PCF U.S. i Spółka zawarły umowę o świadczenie usług doradczych. Umowa dotyczyła
świadczenia przez Spółkę na rzecz PCF U.S. usług dotyczących produkcji gier w zakresie określonym w
odrębnych wykazach prac, w tym m.in. usług stworzenia modeli postaci występujących w grze. Wartość umowy
nie została wprost określona w treści umowy a jej wysokość jest zależna od zakresu usług wykonywanych w
poszczególnych okresach. Wartość umowy wyniosła 0,0 mln PLN, 0,2 mln PLN, 0,3 mln PLN oraz 0,1 mln PLN
w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. oraz latach zakończonych 31 grudnia 2019, 2018 i 2017
r., co w latach zakończonych 31 grudnia 2019, 2018 i 2017 r. odpowiadało wartości transakcji sprzedaży pomiędzy
Spółką a PCF U.S. we wskazanych okresach.
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Transakcje związane z podwyższeniem kapitału zakładowego
W dniu 24 lipca 2020 r. na podstawie pisemnej zgody menedżera PCF U.S. wyrażonej poza posiedzeniem nastąpiło
podwyższenie kapitału zakładowego spółki PCF U.S. w kwocie 500 tys. USD. Podwyższenie kapitału
zakładowego zostało pokryte wkładem pieniężnym przez Spółkę, jako jedynego wspólnika PCF U.S. Środki
pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego zostały przeznaczone na sfinansowanie kapitału obrotowego
PCF U.S.
W dniu 16 czerwca 2020 r. na podstawie pisemnej zgody menedżera PCF U.S. wyrażonej poza posiedzeniem
nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki PCF U.S. w kwocie 500 tys. USD. Podwyższenie kapitału
zakładowego zostało pokryte wkładem pieniężnym przez Spółkę, jako jedynego wspólnika PCF U.S. Środki
pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego zostały przeznaczone na sfinansowanie kapitału obrotowego
PCF U.S.
W dniu 12 lutego 2020 r. na podstawie pisemnej zgody menedżera PCF U.S. wyrażonej poza posiedzeniem
nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki PCF U.S. w kwocie 500 tys. USD. Podwyższenie kapitału
zakładowego zostało pokryte wkładem pieniężnym przez Spółkę, jako jedynego wspólnika PCF U.S. Środki
pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego zostały przeznaczone na sfinansowanie kapitału obrotowego
PCF U.S.
W dniu 10 czerwca 2019 r. na podstawie pisemnej zgody menedżera PCF U.S. wyrażonej poza posiedzeniem
nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki PCF U.S. w kwocie 500 tys. USD. Podwyższenie kapitału
zakładowego zostało pokryte wkładem pieniężnym przez Spółkę, jako jedynego wspólnika PCF U.S. Środki
pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego zostały przeznaczone na sfinansowanie kapitału obrotowego
PCF U.S.
W roku zakończonym 31 grudnia 2017 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki PCF U.S. w kwocie
10 tys. USD. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało pokryte wkładem pieniężnym przez Spółkę, jako
jedynego wspólnika PCF U.S. Środki pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego zostały przeznaczone na
sfinansowanie kapitału obrotowego PCF U.S.
Pozostałe transakcje
Na dzień 30 września 2020 r. oraz 31 grudnia 2019, 2018 i 2017 r. Spółka nie miała zobowiązań wobec PCF U.S.
Na dzień 30 września 2020 r. i 31 grudnia 2017 r. należności od PCF U.S. wynosiły, odpowiednio, 2,9 mln PLN i
0,1 mln PLN, i obejmowały nierozliczone saldo z tytułu zawartych w danym okresie obrotowym transakcji zakupu
i sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2019 i 2018 r. Spółka nie miała należności od PCF U.S.
PCF Canada
Umowy dotyczące działalności operacyjnej
Umowa z dnia 30 września 2020 r. pomiędzy Spółką a PCF Canada o udzielenie licencji do znaków towarowych
(Trademark License Agreement)
W dniu 30 września 2020 r. Spółka i PCF Canada zawarły umowę o udzielenie licencji do znaków towarowych
(Trademark License Agreement). Umowa dotyczy udzielenia przez Spółkę (jako licencjodawcę) na rzecz PCF
Canada (jako licencjobiorcy) niewyłącznej licencji na używanie określonych w umowie słownego i słownograficznych znaków towarowych dotyczących nazwy studia Grupy – People Can Fly na określonych w umowie
terytoriach. Wartość umowy nie została wprost określona w umowie a jej wysokość jest zależna od wartości
skorygowanych przychodów netto licencjobiorcy. W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. nie
zostało naliczone żadne wynagrodzenie na podstawie umowy.
Umowa z dnia 1 września 2017 r. pomiędzy PCF Canada i Emitentem o świadczenie usług i przeniesienie praw
własności intelektualnej
W dniu 1 września 2017 r. PCF Canada i Spółka zawarły umowę o świadczenie usług i przeniesienie praw
własności intelektualnej. Umowa dotyczy współpracy przy produkcji gier. Wartość umowy nie została wprost
określona w umowie a jej wysokość jest zależna od zakresu usług wykonywanych przez strony w poszczególnych
okresach. Wartość umowy wyniosła 0,2 mln PLN i 0,3 mln PLN w okresie 9 miesięcy zakończonym 2020 r. oraz
roku zakończonym 31 grudnia 2019 r., co odpowiadało wartości transakcji zakupu pomiędzy Spółką a PCF Canada
we wskazanych okresach. W latach zakończonych 31 grudnia 2018 i 2017 r. nie zostało naliczone żadne
wynagrodzenie na podstawie ww. umowy.
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Transakcje związane z podwyższeniem kapitału zakładowego
W roku zakończonym 31 grudnia 2017 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki PCF Canada w
kwocie odpowiadającej kwocie 30 tys. PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało pokryte wkładem
pieniężnym przez Spółkę, jako jedynego wspólnika PCF Canada. Środki pochodzące z podwyższenia kapitału
zakładowego zostały przeznaczone na sfinansowanie kapitału obrotowego PCF Canada. W okresie zakończonym
30 września 2020 r. oraz latach zakończonych 31 grudnia 2019 i 2018 r. nie nastąpiło podwyższenie kapitału
zakładowego spółki PCF Canada.
Pozostałe transakcje
W okresie od 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. oraz latach zakończonych 31 grudnia 2019, 2018 i
2017 r. nie zostały zawarte transakcje sprzedaży pomiędzy Spółką a PCF Canada. Ponadto na dzień 30 września
2020 r. oraz 31 grudnia 2019 i 2018 r. zobowiązania Spółki wobec PCF Canada wynosiły, odpowiednio, 22 tys.
PLN, 88 tys. PLN i 72 tys. PLN, i obejmowały przede wszystkim opłaty za korzystanie z infrastruktury technicznej
oraz pozostałe koszty administracyjne. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Spółka nie miała zobowiązań wobec PCF
Canada. Na dzień 30 września 2020 r. oraz 31 grudnia 2019, 2018 i 2017 r. Spółka nie miała należności od PCF
Canada.
Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, członkami zarządu jednostek zależnych oraz członków
kadry kierowniczej wyższego szczebla
W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz do dnia 30 września 2020 r. Sebastian
Wojciechowski pełniący funkcję Prezesa Zarządu oraz funkcje odpowiadające funkcji prezesa zarządu w
jednostkach zależnych Spółki otrzymywał we wskazanym okresie: (i) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji;
(ii) wynagrodzenie na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej ze Spółką w ramach prowadzonej przez
niego działalności gospodarczej; oraz (iii) wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę zawartej z PCF U.S.
Członkowie Rady Nadzorczej począwszy od 1 lipca 2020 r. otrzymywali wynagrodzenia za pełnienie funkcji
członków Rady Nadzorczej oraz, dodatkowo, w okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi i do
dnia 30 września 2020 r. wybrani członkowie Rady Nadzorczej pobierali wynagrodzenie na podstawie umów o
świadczenie usług zawartych ze Spółką w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych. W
omawianym okresie Spółka ani żadna z jej jednostek zależnych nie udzielały pożyczek ani żadnych podobnych
świadczeń na rzecz członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz członków zarządu jednostek zależnych.
Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie wypłacone i należne członkom zarządów we wskazanych okresach.
Na dzień i za okres 9
miesięcy zakończony
30 września 2020 r.(1)
(niezbadane)
Zarząd
Wynagrodzenie(2) ...........
Inne świadczenia(3) ........
Razem............................
Zarząd – jednostki
zależne(4)
Wynagrodzenie(5) ...........
Inne świadczenia ............
Razem............................
Rada Nadzorcza
Wynagrodzenie ..............
Inne świadczenia(6) ........
Razem............................
Rada Nadzorcza –
jednostki zależne(7)
Wynagrodzenie ..............
Razem............................

Na dzień i za rok
Na dzień i za rok
Na dzień i za rok
zakończony
zakończony
zakończony
31 grudnia 2019 r.
31 grudnia 2018 r.
31 grudnia 2017 r.
(w tys. PLN)
(zbadane, chyba, że wskazano inaczej*)

36,0
724,0
760,0

48,0
941,5
989,5*

48,4
779.0
827,4*

48,0
961,0
1.009,0*

234,0
234,0

149,5
149,5

166,4
166,4

42,2
42,2

34,5
821,4
855,9

850,3
850,3

673,4
673,4

696,4
696,4

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy*
Nie dotyczy*

Nie dotyczy*
Nie dotyczy*

Nie dotyczy*
Nie dotyczy*

W tabeli przedstawiono dane na dzień i za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r., które stanowią dane najbardziej zbliżone do
danych na Datę Prospektu, które Spółka była w stanie uzyskać.
(2)
Pozycja obejmuje wynagrodzenie Sebastiana Wojciechowskiego na podstawie powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
(3)
Pozycja obejmuje wynagrodzenie na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej ze Spółką w ramach działalności gospodarczej
prowadzonej przez Sebastiana Wojciechowskiego.
(4)
Zarząd a w jednostkach zależnych Spółki utworzonych zgodnie z przepisami prawa obcego organ odpowiadający zarządowi.
(1)
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Pozycja obejmuje wynagrodzenie Sebastiana Wojciechowskiego za pełnienie w jednostkach zależnych Spółki funkcji odpowiadającej funkcji
prezesa zarządu.
(6)
Pozycja obejmuje wynagrodzenie na podstawie umów o świadczenie usług i przeniesienie praw własności intelektualnej zawartych ze Spółką
w ramach działalności gospodarczych prowadzonych przez Krzysztofa Dolasia i Bartosza Biełuszko.
(7)
W jednostkach zależnych Spółki utworzonych zgodnie z przepisami prawa obcego organ odpowiadający radzie nadzorczej – w okresie
objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi i do dnia 30 września 2020 r. w jednostkach zależnych nie funkcjonowały tego rodzaju
organy.
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017, *Spółka.
(5)

Dodatkowo, w poniższych tabelach przedstawiono wartość transakcji pomiędzy Spółką a członkami kadry
kierowniczej wyższego szczebla według stanu na wskazane dni i w wymienionych okresach. W okresie objętym
Historycznymi Informacjami Finansowymi i do dnia 30 września 2020 r. ani Spółka ani jednostki zależne Spółki
nie zawarły transakcji z podmiotami powiązanymi członków kadry kierowniczej wyższego szczebla.
Do członków kadry kierowniczej wyższego szczebla zalicza się Bartosza Kmitę, pełniącego w ramach studia
produkcyjnego People Can Fly funkcję Dyrektora Kreatywnego (Creative Director), oraz Jarosława Surowca,
pełniącego w ramach studia produkcyjnego People Can Fly funkcję Dyrektora Technicznego (Technical Director).
Bartosz Kmita jest jednym z akcjonariuszy, obok Sebastiana Wojciechowskiego, Krzysztofa Dolasia oraz Bartosza
Biełuszko, tworzących Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy, natomiast Jarosław Surowiec jest również jednym z
akcjonariuszy Spółki.
Na dzień i za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r. (1)
Sprzedaż
Zakupy
Należności
Zobowiązania
(tys. PLN)
(niezbadane)
Spółka
Członkowie kadry kierowniczej
wyższego szczebla(2)...............................
Razem
Jednostki zależne
Członkowie kadry kierowniczej
wyższego szczebla (2)..............................
Razem....................................................

41,1
41,1

1.526,5
1.526,5

-

468,0
468,0

-

-

-

-

W tabeli przedstawiono dane na dzień i za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r., które stanowią dane najbardziej zbliżone do
danych na Datę Prospektu, które Spółka była w stanie uzyskać.
(2)
Obejmuje transakcje z Bartoszem Kmitą i Jarosławem Surowcem.
Źródło: Spółka.
(1)

Na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
Zakupy
Należności
(tys. PLN)
(niezbadane)

Sprzedaż

Spółka
Członkowie kadry kierowniczej
wyższego szczebla(1)...............................
Razem
Jednostki zależne
Członkowie kadry kierowniczej
wyższego szczebla (1)..............................
Razem....................................................

Zobowiązania

51,0
51,0

1.400,2
1.400,2

-

-

-

-

-

-

Obejmuje transakcje z Bartoszem Kmitą i Jarosławem Surowcem.
Źródło: Spółka.
(1)

Na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
Zakupy
Należności
(tys. PLN)
(niezbadane)

Sprzedaż

Spółka
Członkowie kadry kierowniczej
wyższego szczebla (1)..............................
Razem
Jednostki zależne
Członkowie kadry kierowniczej
wyższego szczebla (1)..............................
Razem....................................................

Zobowiązania

51,1
51,1

1.121,4
1.121,4

-

-

-

-

-

-

Obejmuje transakcje z Bartoszem Kmitą i Jarosławem Surowcem.
Źródło: Spółka.
(1)
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Na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
Zakupy
Należności
(tys. PLN)
(niezbadane)

Sprzedaż

Spółka
Członkowie kadry kierowniczej
wyższego szczebla (1)..............................
Razem
Jednostki zależne
Członkowie kadry kierowniczej
wyższego szczebla (1)..............................
Razem....................................................

52,5
52,5

1.331,2
1.331,2

-

-

Zobowiązania

-

-

-

-

Obejmuje transakcje z Bartoszem Kmitą i Jarosławem Surowcem.
Źródło: Spółka.
(1)

Transakcje zawarte przez Spółkę z członkami kluczowego personelu kierowniczego obejmowały przede
wszystkim świadczenie przez te osoby na rzecz Spółki określonych usług. Umowy na podstawie których
świadczone były te usługi zostały szerzej opisane w punkcie „Organy zarządzające i nadzorcze—Pozostałe
informacje dotyczące członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz członków kadry kierowniczej wyższego szczebla—
Wynagrodzenia i inne świadczenia członków Zarządu, Rady Nadzorczej i członków kadry kierowniczej wyższego
szczebla”.
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Prawa akcjonariuszy
Prawa związane z akcjami określa w szczególności KSH, Ustawa o Obrocie, Ustawa o Ofercie oraz Statut.
Prawo do rozporządzania akcjami
Zgodnie z art. 337 KSH, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do rozporządzania akcjami. Na rozporządzanie
akcjami składa się ich zbycie (przeniesienie własności) oraz inne formy rozporządzenia, w tym w szczególności
ich zastawienie, ustanowienie na akcjach prawa użytkowania i ich wydzierżawienie. Od dnia dopuszczenia akcji
Spółki do obrotu na rynku regulowanym Statut nie będzie przewidywał ograniczeń w zakresie zbywalności akcji.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być
przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o
ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu Ustawy o Niektórych Zabezpieczeniach Finansowych.
Opis obowiązków związanych z nabywaniem i zbywaniem akcji znajduje się w rozdziale „Regulacje dotyczące
polskiego rynku papierów wartościowych oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem Akcji”.
Procedura wykonywania prawa głosu i prawa akcjonariuszy związane z Walnym Zgromadzeniem
Poniżej przedstawiono opis regulacji właściwych dla spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie. Spółka
uzyska status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie z chwilą dopuszczenia co najmniej jednej akcji
do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia co najmniej jednej akcji do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zwoływanie Walnego Zgromadzenia, porządek obrad, projekty uchwał
Termin zwołania Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 395 § 1 KSH, zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie
każdego roku obrotowego Spółki. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
•

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
ubiegły rok obrotowy;

•

powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; oraz

•

udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ponadto, w okresie, w którym choć jedna akcja będzie dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym,
przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały opiniującej
sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy o Ofercie.
Zgodnie z art. 398 KSH, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w KSH lub
w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.
Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z postanowieniami art. 399 KSH Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać
zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. Prawo zwołania
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki
reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółki.
W takim przypadku akcjonariusze Spółki wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
Podmioty uprawnione do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia
Ponadto, na podstawie art. 400 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli
w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie
zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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akcjonariuszy Spółki występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Walnego
Zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH).
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia. W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną żądanie umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na
dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 1 KSH). Ponadto,
żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem
Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy Spółki (art.
401 § 2 KSH). W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną ogłoszenie następuje na stronie internetowej
Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie,
tj. w formie raportów bieżących.
Zgłaszanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, w okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną akcjonariusz lub akcjonariusze
Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego
Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 4021 § 1 KSH, w okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się
przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących
zgodnie z Ustawą o Ofercie. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia (art. 4021 § 2 KSH). Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno spełniać
wymogi art. 4022 KSH i zawierać w szczególności: (i) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz
szczegółowy porządek obrad; (ii) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
i wykonywania prawa głosu; (iii) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; (iv) informację, że
prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; (v) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona
Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi
Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia; oraz (vi)
wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Ogłoszeniu w formie raportu bieżącego podlega także treść projektów uchwał oraz załączników do projektów,
które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał.
Uczestnictwo i głosowanie na Walnym Zgromadzeniu
Miejsce Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. W okresie, w którym Spółka
jest spółką publiczną Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki
prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną zgodnie z art. 4061 KSH prawo uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego
Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
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W myśl art. 4062 KSH, uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,
którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi
akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinni
zażądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406 3 § 2 KSH żądanie to należy przedstawić nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim
po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego
przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Obrocie oraz na podstawie
dokumentów niezdematerializowanych akcji na okaziciela złożonych w Spółce nie później niż w dniu rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nieodebranych przed zakończeniem tego dnia (art. 406 3 § 6 KSH).
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH powyższa lista jest wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie
poprzedzające dzień odbycia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając
własny adres mailowy, na który lista powinna zostać wysłana.
W stosunku do akcji zapisanych na rachunku zbiorczym, zaświadczeniem potwierdzającym prawo do udziału w
Walnym Zgromadzeniu będzie dokument o odpowiedniej treści wydany przez posiadacza wspomnianego
rachunku. Jeżeli rachunek zbiorczy nie jest prowadzony przez KDPW (lub podmiot zatrudniony przez KDPW w
celu wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem depozytu papierów wartościowych), informacja o
posiadaczu takiego rachunku powinna zostać przekazana KDPW (lub podmiotowi zatrudnionemu przez KDPW
w celu wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem depozytu papierów wartościowych) przez
podmiot prowadzący dla niego rachunek zbiorczy przed pierwszym wydaniem takiego dokumentu.
Na podstawie wymienionych powyżej dokumentów, posiadacz rachunku zbiorczego sporządzi listę osób
upoważnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli posiadacz rachunku zbiorczego nie jest uczestnikiem
KDPW (lub podmiotem zatrudnionym przez KDPW w celu wykonywania obowiązków związanych z
prowadzeniem depozytu papierów wartościowych), lista osób upoważnionych do udziału w Walnym
Zgromadzeniu doręczana jest poprzez uczestnika KDPW (lub podmiot, który KDPW zatrudnił w celu
wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem depozytu papierów wartościowych).
Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia (art. 406 4 KSH).
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności jego zastępca. W
razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.
Sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu
Akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach. Zgodnie z KSH, Walne Zgromadzenia mogą
być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zgodnie z art. 412 § 1 KSH, akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną akcjonariusz
Spółki zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika musi udzielić
pełnomocnikowi pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412 1 § 2 KSH). Spółka podejmuje odpowiednie działania, zgodnie z
art. 4121 § 5 KSH, służące identyfikacji akcjonariusza Spółki i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności
pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
Zgodnie z art. 4065 § 1 KSH udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, a o udziale w Walnym Zgromadzeniu w taki sposób postanawia zwołujący to
Zgromadzenie. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
obejmuje w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w
Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia,
przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia i wykonywanie osobiście lub przez
pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. Spółka publiczna zapewnia transmisję obrad
walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
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Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może,
zgodnie z art. 412 § 6 KSH, ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
każdym z rachunków.
W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki na Walnym
Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów
lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko
na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Spółki okoliczności
wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów (art. 412 2 § 3 KSH). W takim wypadku
udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje
zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Spółki (art. 412 2 § 4 KSH).
Zgodnie z art. 411 § 1 KSH każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz
może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 4113 KSH). Pełnomocnik może reprezentować więcej
niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza Spółki (art. 412 § 5 KSH).
Zgodnie z art. 413 KSH akcjonariusz Spółki nie może osobiście ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu
uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia
absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. W okresie, w którym
Spółka jest spółką publiczną powyższe ograniczenie nie dotyczy głosowania przez akcjonariusza Spółki jako
pełnomocnika innego akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących swojej osoby, o których mowa powyżej.
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków
organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych
oraz we wszystkich innych sprawach na żądanie przynajmniej jednego z akcjonariuszy obecnych lub
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
Kompetencje Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z §11 ust. 1 Statutu, na Datę Prospektu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy,
b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
c) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
d) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
f)

zmiana Statutu,

g) połączenie Spółki z innym podmiotem, podział lub przekształcenie Spółki,
h) rozwiązanie Spółki,
i)

powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Statucie,

j)

odwołanie lub zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

k) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
l)

wybór likwidatorów,

m) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
n) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego,
o) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
p) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
q) inne sprawy przekazane do rozpatrzenia przez Zarząd, określone w KSH, innych przepisach prawa lub
Statucie.
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W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że cały
kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu
dotyczącego powzięcia uchwały. Porządek obrad ustala zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie
jest uprawnione do dokonania zmian porządku obrad zgodnie z przepisami KSH.
Na wniosek akcjonariusza możliwe jest usunięcie lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia.
Wymóg kworum na Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący
co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.
W dniu 16 listopada 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę nr 4 w sprawie zmiany
§ 12 ust. 1 Statutu. Od dnia rejestracji zmiany Statutu objętej uchwałą wymóg obecności akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki będzie miał zastosowanie wyłącznie do uchwał
w przedmiocie zmiany Statutu oraz zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
Prawo przeglądania lub żądania przesłania listy akcjonariuszy
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH, lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
podpisana przez Zarząd, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem
Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz Spółki ma prawo (i) przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu; (ii) żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). W okresie, w
którym Spółka jest spółką publiczną akcjonariusz Spółki może także żądać przesłania mu listy akcjonariuszy
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 KSH).
Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia
Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem
obrad Walnego Zgromadzenia w terminie tygodnia przed tym Walnym Zgromadzeniem. Żądanie takie należy
złożyć do Zarządu, nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).
Prawo żądania wydania odpisów rocznego sprawozdania finansowego
Zgodnie z art. 395 § 4 KSH, każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisów sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz
sprawozdania z badania biegłego rewidenta. Wydanie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
nastąpić musi najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.
Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 410 § 2 KSH, na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego
Zgromadzenia powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób.
Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
Prawo żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Niezależnie od wynikającego ze Statutu uprawnienia Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy w zakresie prawa
powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z KSH na wniosek akcjonariuszy Spółki
reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien zostać
dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W takim wypadku
tryb przewidziany w Statucie nie znajdzie zastosowania, a akcjonariusze Spółki będą stosować procedurę
przewidzianą w art. 385 KSH. Mechanizm takiego wyboru jest następujący: całkowitą liczbę akcji Spółki dzieli
się przez całkowitą liczbę członków Rady Nadzorczej, a akcjonariusze Spółki, którzy reprezentują taką liczbę
akcji, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej i nie mogą głosować przy
wyborze innych członków. Jeżeli po głosowaniu w trybie głosowania oddzielnymi grupami w Radzie Nadzorczej
pozostaną nieobsadzone miejsca, akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w utworzeniu żadnej grupy, będą
uprawnieni do wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem statutowych uprawnień Grupy
Uprawnionych Akcjonariuszy. Jeżeli wyboru Rady Nadzorczej dokonuje się w trybie głosowania oddzielnymi
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grupami, każda akcja daje prawo do jednego głosu z wyłączeniem wszelkich przywilejów głosowych
przysługujących akcjom i ograniczeń głosowych ciążących na akcjach (wyłącznie akcje nieme pozostają w takim
przypadku bez prawa głosu).
Prawo żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Spółki
Zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia
akcjonariuszowi Spółki, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny
sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, Zarząd
może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem. W takim wypadku Zarząd jest obowiązany
udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki
żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej ze Spółką
albo spółce lub spółdzielni zależnej Spółki, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych
lub organizacyjnych przedsiębiorstwa (art. 428 § 2 KSH). Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji,
jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź
administracyjnej (art. 428 § 3 KSH).
W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje
udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której
udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować
informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.
W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną informacje przekazane akcjonariuszowi Spółki poza Walnym
Zgromadzeniem powinny być przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie lub o stwierdzenie nieważności uchwały
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do zaskarżania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w drodze
powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. Prawo do wytoczenia ww.
powództw przysługuje akcjonariuszowi: (i) który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał
zaprotokołowania sprzeciwu; (ii) bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz (iii)
który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, lecz jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego
Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
Powództwo o uchylenie uchwały
Zgodnie z treścią art. 422 § 1 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi
obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Spółki może być
zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały.
W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną ewentualne powództwo o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później
jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 KSH).
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
Zgodnie z art. 425 § 1 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze
powództwa wytoczonego przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały. Powództwo o stwierdzenie
nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni
od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 § 3 KSH).
Prawo do dywidendy
Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy
Osobami, którym przysługuje prawo do dywidendy, są osoby, na rachunkach których będą zapisane akcje w dniu
dywidendy (art. 348 § 2 KSH).
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Data powstania prawa do dywidendy
Zgodnie z art. 347 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu
finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do
wypłaty akcjonariuszom.
Dniem dywidendy jest dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (art. 348
§ 2 KSH). Zgodnie z art. 348 § 4 KSH zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy
oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej
niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być
wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.
§ 127 ust. 1 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, nakłada na spółki publiczne obowiązek niezwłocznego
przekazania GPW informacji o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy
oraz informacji o: (i) wysokości dywidendy; (ii) liczbie akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy; (iii)
wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję; (iv) dniu ustalenia prawa do dywidendy; oraz (v) dniu wypłaty
dywidendy. Wraz z tymi informacjami spółka publiczna obowiązana jest przekazać GPW uchwały właściwego
organu spółki w tych sprawach. Podobny obowiązek w stosunku do KDPW nakłada § 121 ust. 1 Szczegółowych
Zasad Działania KDPW, zgodnie z którym spółka publiczna ma obowiązek poinformowania KDPW najpóźniej
na pięć dni przed dniem ustalenia prawa do dywidendy o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dniu
ustalenia prawa do dywidendy oraz o terminie wypłaty dywidendy.
Zgodnie z § 121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać
najwcześniej piątego dnia po dniu ustaleniu uprawnionych do dywidendy, przy czym z biegu tego terminu wyłącza
się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty (§ 5 ust. 1 Regulaminu KDPW).
KDPW przekazuje uzyskane od emitentów informacje na temat dnia dywidendy wszystkim uczestnikom
bezpośrednim systemu KDPW, którzy ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo do dywidendy,
znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach (§ 122 Szczegółowych Zasad Działania KDPW).
Uczestnicy, dla których Krajowy Depozyt prowadzi rachunki papierów wartościowych, uprawnieni do dywidendy
z tytułu papierów wartościowych zapisanych na tych rachunkach dostarczają do KDPW wszelkie informacje i
dokumenty, które mogą mieć wpływ na sposób wykonania przez KDPW obowiązków płatnika podatku
dochodowego od osób prawnych, powstających w związku z wypłatą dywidendy, w tym dokumenty
potwierdzające możliwość niepobrania tego podatku, albo zastosowania wobec uczestnika innej stawki tego
podatku, niż podstawowa, sporządzone w formie pisemnej lub innej wymaganej przez właściwe przepisy prawa
podatkowego (§ 125 Szczegółowych Zasad Działania KDPW).
Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem KDPW na odpowiedni rachunek posiadacza akcji Spółki
prowadzony przez bank lub dom maklerski.
Informacje na temat polityki Spółki w zakresie dywidendy znajdują się rozdziale „Dywidenda i polityka w zakresie
dywidendy”.
Termin przedawnienia prawa do dywidendy
Roszczenie akcjonariusza wobec Spółki o wypłatę dywidendy może być zrealizowane w terminie sześciu lat,
jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, począwszy od dnia
podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości lub części zysku Spółki do wypłaty
akcjonariuszom. Po upływie tego terminu Spółka może uchylić się od wypłaty dywidendy podnosząc zarzut
przedawnienia (art. 118 KC).
Wysokość dywidendy
Art. 348 KSH zawiera szczegółowe regulacje dotyczące wysokości zysku Spółki, który może zostać przeznaczony
decyzją zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy.
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez zwyczajne Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom
(art. 347 § 1 KSH). Wysokość kwot, które mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki w
formie dywidendy ustalana jest na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i może być istotnie
różna od wartości wykazywanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy,
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć
o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem Spółki powinny być
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przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Zgodnie z art. 396 § 1 KSH,
dopóki kapitał zapasowy Spółki nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego Spółki, co
najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. Na Datę Prospektu kapitał
zapasowy Spółki spełnia określone wyżej wymogi KSH dotyczące minimalnej wysokości kapitału zapasowego.
Wysokość dywidendy należnej akcjonariuszowi Spółki z tytułu posiadania jednej akcji zostaje ustalona w wyniku
podzielenia kwoty przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy przez liczbę akcji (art. 347 § 2 KSH).
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy
Zgodnie z § 29 ust. 2 Statutu, Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
za dany rok obrotowy. Zgodnie z art. 349 § 1 KSH wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec
roku obrotowego jest dopuszczalna jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki
wymaga zgody Rady Nadzorczej.
Prawa związane z likwidacją Spółki
Zgodnie z art. 474 § 2 KSH w przypadku likwidacji Spółki, majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu
wierzycieli Spółki dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z nich
wpłat na kapitał zakładowy. Zgodnie natomiast z art. 474 § 1 KSH podział majątku nie może nastąpić wcześniej
niż przed upływem jednego roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli
Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności wobec Spółki.
Prawo poboru
Zgodnie z art. 433 § 1 KSH, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki nowej
emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji Spółki (prawo poboru). Prawo poboru przysługuje również w
przypadku emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółka lub inkorporujących prawo zapisu na
akcje Spółki (art. 433 § 6 KSH).
Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 432 § 2 KSH, powinna wskazywać dzień,
według którego określa się akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa
poboru). W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną dzień prawa poboru nie może być ustalony później niż
z upływem sześciu miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia, na
którym ma być podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, powinien określać proponowany
dzień prawa poboru (art. 432 § 3 KSH).
Pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki nowej emisji, w całości lub w części, może nastąpić
wyłącznie w interesie Spółki i w przypadku, gdy zostało ono zapowiedziane w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia, o czym mowa w art. 433 § 2 KSH. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię
uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji Spółki bądź
sposób jej ustalenia. Do podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru wymagana
jest większość co najmniej czterech piątych głosów.
Zgodnie z art. 433 § 3 KSH, przedstawione powyżej wymogi dotyczące podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy: (a) uchwała
o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje Spółki mają być objęte w całości przez instytucję finansową
(gwaranta emisji), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom Spółka celem umożliwienia im
wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale; oraz gdy (b) uchwała stanowi, że nowe akcje
Spółki mają być objęte przez gwaranta emisji w przypadku, gdy akcjonariusze Spółki, którym służy prawo poboru,
nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.
Umorzenie akcji
Art. 359 KSH przewiduje możliwość umarzania akcji w spółce akcyjnej (dobrowolnego lub przymusowego), o ile
przewiduje to statut takiej spółki. Zgodnie z § 7 Statutu akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w
drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym (art. 359 § 1 KSH). Uchwała
o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę
o umorzeniu akcji (art. 360 § 1 KSH). Spółka, może nabyć akcje własne w celu ich umorzenia.
Zgodnie z art. 359 § 2 KSH warunki, podstawa prawna i tryb umorzenia akcji oraz wysokość wynagrodzenia za
umarzane akcje lub uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia określa każdorazowo Walne Zgromadzenie w
formie uchwały.
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Zamiana akcji
Art. 334 § 2 KSH, przewiduje możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie na
żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub Statut nie stanowi inaczej. Zgodnie z § 5 ust. 6 Statutu do dnia
dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest
niedopuszczalna. Jednocześnie zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Statutu akcje imienne Spółki, które ulegną dematerializacji
zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą dematerializacji.
Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
Przymusowy wykup i odkup akcji
Szczegółowe informacje dotyczące przymusowego wykupu akcji na żądanie akcjonariuszy większościowych oraz
przymusowego odkupu akcji na żądanie akcjonariuszy mniejszościowych zostały zamieszczone w rozdziale
„Regulacje dotyczące polskiego rynku papierów wartościowych oraz obowiązki związane z nabywaniem i
zbywaniem akcji—Obowiązki związane ze znacznymi pakietami akcji spółek publicznych wynikające z Ustawy o
Ofercie⎯Przymusowy wykup akcji na żądanie akcjonariusza większościowego” oraz „—Przymusowy odkup akcji
na żądanie akcjonariusza mniejszościowego”.
Rewident do spraw szczególnych
W okresie w którym, Spółka jest spółką publiczną zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie, na wniosek akcjonariusza
lub akcjonariuszy Spółki, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może
podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z
utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze Spółki mogą w tym celu żądać zwołania
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli akcjonariusze Spółki postanowią skorzystać z pierwszej możliwości,
a w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zwołania takiego Walnego Zgromadzenia Zarządowi
nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza
przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli akcjonariusze Spółki postanowią skorzystać z drugiej
możliwości i zażądają umieszczenia sprawy podjęcia uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia, żądanie takie wymaga doręczenia do Zarządu na piśmie lub w formie elektronicznej nie później
niż dwadzieścia jeden dni przed planowaną datą Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych powinna określać w
szczególności:
•

oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie;

•

przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził na piśmie zgodę na
ich zmianę;

•

rodzaje dokumentów, które Spółka powinien udostępnić biegłemu; oraz

•

termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż trzy miesiące od dnia podjęcia uchwały.

Przed podjęciem uchwały Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię dotyczącą zgłoszonego
wniosku.
Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z
naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały,
wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych (art.
85 ust. 1 Ustawy o Ofercie).
Sąd rejestrowy może, na wniosek Zarządu, uzależnić wydanie postanowienia o wyznaczeniu rewidenta do spraw
szczególnych od złożenia przez wnioskodawców stosownego zabezpieczenia. W razie gdy badanie nie wykaże
naruszeń prawa, sąd rejestrowy na wniosek Zarządu może postanowić o przepadku zabezpieczenia na rzecz Spółki.
Na postanowienie służy zażalenie.
Rewidentem do spraw szczególnych może być wyłącznie podmiot mający wiedzę fachową i kwalifikacje
niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, które zapewnią sporządzenie
rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot
świadczący w okresie objętym badaniem usługi na rzecz Spółki, jej podmiotu dominującego lub zależnego, jak
również jej jednostki dominującej lub znaczącego inwestora w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.
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Rewidentem do spraw szczególnych nie może być również podmiot, który należy do tej samej grupy kapitałowej
co podmiot, który świadczył usługi, o których mowa powyżej (art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie).
Zarząd i Rada Nadzorcza są obowiązane udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty określone w
uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych albo w postanowieniu sądu
o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, a także udzielić wyjaśnień niezbędnych dla przeprowadzenia
badania (art. 86 Ustawy o Ofercie).
Rewident do spraw szczególnych jest obowiązany przedstawić Zarządowi i Radzie Nadzorczej pisemne
sprawozdanie z wyników badania. Zarząd jest obowiązany przekazać to sprawozdanie w trybie raportu bieżącego.
Sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych nie może ujawniać informacji stanowiących tajemnicę
techniczną, handlową lub organizacyjną Spółki, chyba że jest to niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego
w tym sprawozdaniu.
Zarząd jest zobowiązany złożyć sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu (art. 86 ust. 3 Ustawy o Ofercie).
Informacja o istnieniu przepisów, które mogą udaremnić ewentualne przejęcie Spółki
Przepisy Ustawy o Ofercie
Ustawa o Ofercie zawiera przepisy, które będą mieć zastosowanie do przejęć Spółki od dnia, w którym Spółka
stanie się spółką publiczną, w tym przepisy dotyczące obowiązku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na
sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów oraz
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki publicznej.
Szczegółowy opis regulacji dotyczących obowiązków związanych z ogłoszeniem wezwań został przedstawiony
w rozdziale „Regulacje dotyczące polskiego rynku papierów wartościowych oraz obowiązki związane z
nabywaniem i zbywaniem akcji⎯Obowiązki związane ze znacznymi pakietami akcji spółek publicznych
wynikające z Ustawy o Ofercie⎯Wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej”.
Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
Zgodnie Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad
jednym (lub więcej) przedsiębiorcą wymaga zgłoszenia Prezesowi UOKiK oraz uzyskania jego zgody
(bezwarunkowej, bądź też warunkowej) w przypadku transakcji spełniających określone Ustawą o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów wymogi odnośnie obrotów uzyskiwanych przez uczestników koncentracji.
Szczegółowy opis regulacji Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów został przedstawiony w rozdziale
„Regulacje dotyczące polskiego rynku papierów wartościowych oraz obowiązki związane z nabywaniem i
zbywaniem akcji⎯Obowiązki notyfikacyjne wynikające z KSH oraz regulacji antymonopolowych ⎯Obowiązki
notyfikacyjne wynikające z regulacji antymonopolowych”.
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REGULACJE DOTYCZĄCE POLSKIEGO RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NABYWANIEM I ZBYWANIEM AKCJI
Informacje zawarte w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny i opisują stan prawny na Datę Prospektu.
W związku z powyższym, inwestorzy powinni zapoznać się ze stosownymi regulacjami oraz zasięgnąć opinii
własnego doradcy prawnego w zakresie przepisów prawnych związanych z nabywaniem, posiadaniem i
zbywaniem Akcji Dopuszczanych.
Podstawowe regulacje
Z uwagi na to, że Akcje Dopuszczane będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku
podstawowym (rynku oficjalnych notowań giełdowych) GPW, obrót Akcjami Dopuszczanymi będzie podlegać
polskim regulacjom dotyczącym obrotu papierami wartościowymi oraz regulacjom GPW i KDPW. Tryb i
organizację nadzoru nad polskim rynkiem kapitałowym sprawowanego przez KNF określa Ustawa o Nadzorze
nad Rynkiem Kapitałowym, Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym, Ustawa o Ofercie oraz Ustawa o
Obrocie.
Ponadto, w dniu 3 lipca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie MAR ustanawiające wspólne ramy regulacyjne
dotyczące wykorzystywania informacji poufnych, bezprawnego ujawniania informacji poufnych i manipulacji na
rynku (nadużyć na rynku), a także środki mające zapobiegać nadużyciom na rynku w celu zapewnienia
integralności rynków finansowych w UE oraz poprawy ochrony inwestorów i zwiększenia zaufania do tych
rynków. Rozporządzenie MAR ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich. Jednocześnie szereg zagadnień unormowanych w Rozporządzeniu MAR jest
uregulowanych również w przepisach Ustawy o Obrocie.
Dodatkowo, na mocy Nowelizacji Ustawy o Obrocie, która weszła w życie w dniu 6 maja 2017 r., do polskiego
porządku prawnego została implementowana Dyrektywa MAD, zobowiązująca Państwa Członkowskie do
wprowadzenia sankcji karnych za nadużycia na rynku.
W dniu 21 lipca 2019 r. weszły w życie: (i) Rozporządzenie Prospektowe, które jest stosowane bezpośrednio na
terenie całej UE określające wymogi dotyczące sporządzania, zatwierdzania i rozpowszechniania prospektu, który
ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na
rynku regulowanym umiejscowionym lub działającym w Państwie Członkowskim, (ii) Rozporządzenie
Delegowane doprecyzowujące wymogi dotyczące weryfikacji, przeglądu, zatwierdzenia i składania
uniwersalnego dokumentu rejestracyjnego i wszelkich dokonanych w nim zmian, wymogi dotyczące formatu
prospektu, prospektu podstawowego oraz ostatecznych warunków, konkretnych informacji, które mają być
zawarte w prospekcie, informacji minimalnych, które mają być zawarte w uniwersalnym dokumencie
rejestracyjnym, ograniczonych informacji, które mają być ujęte w ramach uproszczonego systemu obowiązków
informacyjnych dla ofert wtórnych, ograniczonej treści, ujednoliconego formatu i ujednoliconej kolejności w
odniesieniu do prospektu UE na rzecz rozwoju, ograniczonej treści i ujednoliconego formatu specjalnego
podsumowania oraz procedur weryfikacji i zatwierdzania prospektów oraz (iii) Rozporządzenie Delegowane
Komisji (UE) 2019/979 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji
finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych,
suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE)
nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301 dotyczące ujawnień kluczowych informacji
finansowych w podsumowaniu prospektu, ich układu oraz dostosowania informacji finansowych w celu
uwzględnienia różnych rodzajów emitentów i papierów wartościowych.
Obrót papierami wartościowymi oraz rozliczanie transakcji
Obrót akcjami na GPW dokonywany jest za pośrednictwem firm inwestycyjnych (w tym m.in. domów
maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską oraz zagranicznych firm inwestycyjnych
prowadzących działalność maklerską na terytorium Polski) posiadających status członków GPW. Aktualna lista
członków GPW znajduje się na stronie internetowej GPW. Od strony technicznej obrót na GPW obsługiwany jest
przez system transakcyjny Universal Trading Platform (UTP).
System transakcyjny zapewnia ustalanie kursów papierów wartościowych w oparciu o zlecenia kupujących i
sprzedających. W celu ustalenia ceny danego papieru wartościowego sporządza się zestawienie zleceń kupna i
sprzedaży. Kojarzenia tych zleceń dokonuje się według ściśle określonych zasad, zaś realizacja transakcji odbywa
się w trakcie sesji giełdowych. W celu wspomagania płynności notowanych instrumentów, członkowie GPW lub
inne podmioty mogą pełnić funkcję animatora rynku, składając (na podstawie odpowiedniej umowy z GPW)
zlecenia kupna lub sprzedaży danego instrumentu na własny rachunek. Płynność instrumentów finansowych może
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być również wspomagana przez podmioty pełniące funkcję animatora emitenta na podstawie stosownej umowy z
emitentem danych instrumentów finansowych.
Co do zasady, zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie, Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi
między innymi: (i) na wniosek emitenta, w celu zapewnienia inwestorom powszechnego i równego dostępu do
informacji, oraz (ii) w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na właściwym
rynku prowadzonym przez GPW, pod warunkiem że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów
inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Jeżeli GPW zawiesiła lub wykluczyła z obrotu
na rynku instrument finansowy, niezwłocznie odpowiednio zawiesza lub wyklucza z obrotu na rynku
regulowanym powiązane z nim instrumenty pochodne, w przypadku gdy jest to konieczne do osiągnięcia celów
zawieszenia lub wykluczenia z obrotu bazowego instrumentu finansowego.
Ponadto, Zarząd GPW może czasowo zawiesić lub ograniczyć obrót instrumentami finansowymi w przypadku
znacznego wahania cen tych instrumentów finansowych na rynku prowadzonym przez GPW lub na rynku
powiązanym, na okres nie dłuższy niż miesiąc, oraz, w przypadkach i na zasadach określonych w Regulaminie
GPW, w szczególności gdy jest to niezbędne do zachowania stabilności rynku, może unieważnić, zmienić lub
skorygować dowolną transakcję. W takim przypadku GPW powinna zapewnić odpowiedni sposób wyznaczania
parametrów zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi, który uwzględnia płynność różnych kategorii i
podkategorii aktywów, charakter modelu rynku i rodzaje uczestników, oraz zapewnia uniknięcie poważnych
zakłóceń prawidłowego zawierania transakcji i przekazać KNF informacje o parametrach zawieszania obrotu
określonymi instrumentami finansowymi oraz istotnych zmianach tych parametrów w terminie 3 dni roboczych
od dnia ich wprowadzenia.
Na żądanie KNF, zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, Zarząd GPW zawiesza obrót instrumentami
finansowymi w przypadku, gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami
finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego
funkcjonowania rynku prowadzonego przez GPW lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia
interesów inwestorów. W żądaniu zawieszenia obrotu, o którym mowa powyżej, KNF może wskazać termin, do
którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy,
że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki zawieszenia. W takich przypadkach KNF może również
zażądać od GPW zawieszenia lub wykluczenia z obrotu instrumentów pochodnych powiązanych z papierami
wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, o ile jest to konieczne do osiągnięcia celów zawieszenia
lub wykluczenia z obrotu papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych stanowiących
instrument bazowy tych instrumentów pochodnych.
Ponadto, zgodnie z Regulaminem GPW, Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi także w
innych przypadkach, tj. (i) na wniosek emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo
uczestników obrotu, a także gdy (iii) emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW. Zawieszając obrót
instrumentami finansowymi Zarząd GPW może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje.
Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Zarządu GPW
zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w pkt
(ii) lub (iii) powyżej. Zarząd GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na żądanie KNF zgłoszone zgodnie
z przepisami Ustawy o Obrocie. Zarząd GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po
uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym, jeżeli takie zawieszenie
jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej,
manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub
instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie
mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. W
przypadku zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi Zarząd GPW jednocześnie zawiesza obrót
powiązanymi z nimi, w sposób określony w art. 1 Rozporządzenia 569/2017, instrumentami pochodnymi, o ile
jest to konieczne do osiągnięcia celów zawieszenia bazowego instrumentu finansowego.
Sesje giełdowe na GPW odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30–17.05. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd GPW może na czas określony zmienić dni lub godziny odbywania
sesji giełdowych oraz harmonogram notowań. Notowania na sesjach giełdowych odbywają się w systemie
notowań ciągłych (notowania ciągłe) oraz kursu jednolitego (notowania jednolite). Poza systemem notowań
ciągłych oraz systemem notowań jednolitych zawierane są transakcje pakietowe.
Kursy otwarcia i zamknięcia w systemie notowań ciągłych są ustalane na podstawie zleceń maklerskich, których
rodzaje określa Regulamin GPW. Do wyznaczania kursów otwarcia i zamknięcia, stosuje się poniższe zasady w
następującej kolejności: (i) maksymalizacji wolumenu obrotu; (ii) minimalizacji różnicy między liczbą
instrumentów finansowych w zleceniach sprzedaży i kupna możliwych do zrealizowania po określonym kursie;
(iii) minimalizacji różnicy między kursem określanym a kursem odniesienia, a w systemie animatora rynku –
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między kursem określonym a połową sumy limitów cen stanowiących górne i dolne ograniczenie wahań kursów
w tym systemie.
Zgodnie z powyższymi zasadami (z zastrzeżeniem systemu animatora rynku) wyznacza się także kurs jednolity,
który ustalany jest na podstawie zleceń maklerskich zawierających limit ceny oraz zleceń maklerskich
niezawierających limitu ceny.
Zarówno w systemie notowań ciągłych, jak również w systemie notowań jednolitych obowiązują ograniczenia
wahań kursów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenia wahań kursów mogą ulec zmianie
wysokości, zawieszeniu lub zniesieniu.
Transakcja pakietowa, czyli transakcja zawierana poza systemem notowań ciągłych oraz kursu jednolitego, może
być, co do zasady, zawarta, jeżeli co najmniej jeden członek GPW przekaże zlecenie kupna oraz zlecenie sprzedaży
tej samej liczby instrumentów finansowych, po tej samej cenie i z tą samą datą rozliczenia. Minimalną wartość
transakcji pakietowej obowiązującą w okresie kolejnych dwunastu miesięcy, począwszy od 1 kwietnia danego
roku kalendarzowego, Zarząd GPW określa corocznie w ostatnim dniu sesyjnym marca tego roku.
Zgodnie z uchwałą nr 248/2020 Zarządu GPW z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie określenia minimalnej wartości
transakcji pakietowych dla akcji notowanych na rynku regulowanym, minimalna wartość transakcji pakietowej
dla akcji notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wynosi na Datę Prospektu dla większości
spółek notowanych na GPW – 75.000 PLN.
Różnica pomiędzy ceną instrumentu finansowego określoną w zleceniu a ostatnim kursem tego instrumentu z sesji
giełdowej nie może przekroczyć 10%. Transakcje pakietowe zawierane poza godzinami sesji giełdowej mogą
zostać zrealizowane pod warunkiem, że różnica pomiędzy ceną instrumentu finansowego w zleceniu a kursem
odniesienia wynosi do 40%, przy czym kurs odniesienia jest równy średniej arytmetycznej kursów wszystkich
transakcji zawartych na ostatniej sesji giełdowej, ważonej wolumenem obrotu.
Kurs akcji notowanych na giełdzie określany jest w złotych z dokładnością do 0,0001 PLN, z zastrzeżeniem, że
nie może być on niższy niż 0,01 PLN. Zarząd GPW, na podstawie średniej dziennej liczby transakcji dla
poszczególnych akcji oraz ceny w zleceniu, określa minimalną wielkość zmiany ceny dla poszczególnych akcji
(krok notowania) najpóźniej w ostatnim dniu sesyjnym marca danego roku kalendarzowego, który co do zasady
obowiązuje w okresie kolejnych 12 miesięcy. Minimalna wielkość zmiany ceny, w zależności od powyższych
parametrów wynosi od 0,0001 PLN do 500,00 PLN.
Prowizje pobierane przez podmioty prowadzące w Polsce działalność maklerską nie są ustalane przez GPW ani
przez jakiekolwiek organy regulacyjne, ale zależą od wartości transakcji oraz stawek przyjętych przez podmiot
realizujący transakcję, jak również, w przypadku transakcji zawieranych na GPW, od wysokości opłat
transakcyjnych pobieranych przez GPW od jej członków.
Transakcje, których przedmiotem są akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym rozliczane są przez izbę
rozliczeniową KDPW_CCP, rozrachunkiem transakcji zajmuje się zaś KDPW pełniący funkcję izby
rozrachunkowej. Rozliczeniem transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe jest ustalenie wysokości
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających z zawartych transakcji, w ramach przyjętego sposobu
rozliczenia, do których są zobowiązani lub uprawnieni uczestnicy będący stronami rozliczenia. W celu wykonania
zobowiązań uczestników będących stronami transakcji, KDPW dokonuje rozrachunku transakcji mającego za
przedmiot instrumenty finansowe, polegającego na obciążeniu lub uznaniu konta depozytowego, rachunku
zbiorczego lub rachunku papierów wartościowych odpowiednio w związku z transakcją zbycia lub nabycia
instrumentów finansowych, a także, odpowiednio do ustalonych w trakcie rozliczenia kwot świadczeń, uznaniu
lub obciążeniu rachunku bankowego lub rachunku pieniężnego wskazanego przez uczestnika będącego stroną
transakcji albo stroną rozliczenia.
Zgodnie z art. 7 Ustawy o Obrocie przeniesienie akcji zdematerializowanych (zob. punkt „—Dematerializacja”
poniżej) na inny podmiot w ramach obrotu wtórnego następuje dopiero z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu
na rachunku papierów wartościowych. Rachunki papierów wartościowych dla inwestorów prowadzone są przez
podmioty posiadające status uczestników KDPW, którymi mogą być między innymi domy maklerskie, banki
prowadzące działalność maklerską lub rachunki papierów wartościowych oraz zagraniczne firmy inwestycyjne
prowadzące działalność maklerską na terytorium Polski w formie oddziału.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie transakcje na rynku regulowanym GPW odbywają się na
zasadzie płatności przy wydaniu (tzw. zasada delivery vs. payment), a przeniesienie praw z papierów
wartościowych następuje w dwa dni robocze po zawarciu transakcji, tj. zgodnie z cyklem rozrachunkowym „T+2”.
Co do zasady, każdy inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych oraz rachunek gotówkowy w
firmie inwestycyjnej lub podmiocie prowadzącym działalność powierniczą w Polsce, a każda firma inwestycyjna
i podmiot prowadzący działalność powierniczą muszą posiadać odpowiednie konta i rachunki w KDPW oraz
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rachunek gotówkowy w banku rozliczeniowym. Podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów
wartościowych mogą również prowadzić w ramach depozytu papierów wartościowych lub systemu rejestracji
papierów wartościowych prowadzonych przez NBP tzw. rachunki zbiorcze, czyli rachunki, na których mogą być
rejestrowane zdematerializowane papiery wartościowe nienależące do osób, dla których rachunki te są
prowadzone, ale należące do innej osoby lub osób. Rachunki zbiorcze mogą być prowadzone jedynie dla
podmiotów wymienionych w Ustawie o Obrocie.
Zgodnie z regulacjami GPW oraz KDPW, w tym Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) oraz
umowami zawartymi przez KDPW_CCP z GPW oraz KDPW, KDPW_CCP jest obowiązana przeprowadzić na
podstawie listy transakcji (zbiory posesyjne) przekazanej przez GPW, rozliczenia transakcji zawartych przez
członków GPW. Z kolei członkowie GPW koordynują rozliczenia dla klientów, na rachunek których
przeprowadzono transakcje.
Dematerializacja
Dematerializacja papierów wartościowych polega na tym, że papiery wartościowe: (i) będące przedmiotem oferty
publicznej lub (ii) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub (iii) wprowadzone do alternatywnego
systemu obrotu lub (iv) emitowane przez Skarb Państwa lub NBP – nie mają formy dokumentu od chwili ich
zarejestrowania przez KDPW w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
Dematerializacji mogą nie podlegać papiery wartościowe: (i) będące przedmiotem oferty publicznej, które nie
będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym; albo (ii) wprowadzone wyłącznie do
alternatywnego systemu obrotu, w każdym wypadku wyłącznie jeżeli tak postanowi emitent i jeżeli dopuszczają
to odrębne przepisy określające zasady ich emisji.
Na potrzeby dematerializacji emitent papierów wartościowych musi zawrzeć z KDPW umowę, której
przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym
przez KDPW. Umowa o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych stanowi także podstawę do
rejestrowania w depozycie papierów wartościowych praw poboru z tych akcji. Emitent, którego papiery
wartościowe, na mocy jego decyzji, nie podlegają dematerializacji, nie musi zawierać umowy o rejestrację akcji
w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na
rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. W przypadku
papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych uprawnionym z takich papierów wartościowych
nie jest posiadacz takiego rachunku – na terytorium Polski za osobę uprawnioną ze zdematerializowanych
papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym uważana jest osoba wskazana podmiotowi
prowadzącemu taki rachunek przez jego posiadacza, w liczbie wynikającej z takiego wskazania.
Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery z
chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W przypadku, gdy nabycie
zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło na podstawie zdarzenia prawnego powodującego z
mocy ustawy przeniesienie tych papierów, zapis na rachunku papierów wartościowych nabywcy jest dokonywany
na jego żądanie.
Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, wystawia na żądanie jego posiadacza imienne
świadectwo depozytowe, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych zapisanych na rachunku.
Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych
wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku
papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Świadectwa depozytowe
mogą być wystawione przez domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze,
zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium
Polski w formie oddziału, KDPW oraz NBP − jeżeli oznaczenie rachunku pozwala na identyfikację osób, którym
przysługują prawa z papierów wartościowych.
Od chwili wystawienia świadectwa, papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa, nie mogą być
przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem
terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów
wartościowych na tym rachunku. Te same papiery wartościowe mogą być wskazane w treści kilku świadectw, pod
warunkiem, że cel wystawienia każdego z nich jest odmienny. W takim przypadku w kolejnych świadectwach
zamieszcza się również informację o dokonaniu blokady papierów wartościowych w związku z wcześniejszym
wystawieniem innych świadectw.
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Wycofanie akcji z obrotu zorganizowanego
KNF, na wniosek spółki publicznej, udziela zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, jeżeli
zostały spełnione następujące warunki: (i) walne zgromadzenie większością 9/10 głosów oddanych w obecności
akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, podjęło uchwałę o wycofaniu akcji z
obrotu na rynku regulowanym; (ii) umieszczono w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawę podjęcia
uchwały, o której mowa powyżej, w trybie określonym w art. 400 § 1 KSH, tj. na żądania akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; (iii) akcjonariusz lub akcjonariusze
żądający umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały uprzednio
ogłosił/ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki przez wszystkich pozostałych
akcjonariuszy.
Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia spółki sprawy
podjęcia uchwały o wycofaniu akcji z obrotu zorganizowanego mogą nabywać akcje tej spółki w okresie między
zgłoszeniem żądania a zakończeniem wezwania, o którym mowa powyżej, jedynie w drodze tego wezwania.
Obowiązek ogłoszenia wezwania, o którym mowa powyżej, nie powstaje w przypadku, gdy z wnioskiem o
umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji z obrotu,
występują wszyscy akcjonariusze spółki publicznej.
W decyzji udzielającej zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu KNF określa termin, nie dłuższy niż miesiąc, po
upływie którego następuje wycofanie akcji z obrotu.
Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym albo wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym uchyla
skutki ich dopuszczenia do obrotu na tym rynku regulowanym.
Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym następuje z mocy prawa bez spełnienia warunków, o których
mowa powyżej, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki
publicznej lub postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie jej upadłości ze względu na to, że majątek spółki
nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.
Wycofanie lub wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym następuje w terminie wskazanym decyzją KNF
o takim wycofaniu lub wykluczeniu. GPW niezwłocznie informuje KDPW o wycofaniu lub wykluczeniu akcji z
obrotu na rynku regulowanym. KDPW wyrejestrowuje akcje wycofane lub wykluczone z obrotu na rynku
regulowanym w terminie 14 dni od dnia ich wycofania lub wykluczenia. Z dniem wyrejestrowania akcji
rozwiązaniu ulega umowa o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych.
W przypadku wycofania lub wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym uczestnicy KDPW są obowiązani
przekazać KDPW, w terminie przez niego wskazanym, dane osobowe akcjonariuszy, ze wskazaniem liczby akcji
posiadanych przez każdego z nich, a także obciążeń ustanowionych na tych akcjach oraz danych osobowych osób,
na których rzecz obciążenia te ustanowiono. Informacje te są sporządzane według stanu na dzień wyrejestrowania
akcji z depozytu papierów wartościowych, na podstawie zapisów dokonanych na prowadzonych przez
uczestników rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz na podstawie wskazań
dokonanych przez posiadaczy rachunków zbiorczych zgodnie z art. 8a ust. 4 Ustawy o Obrocie. KDPW przekazuje
te dane spółce, której akcje zostały wycofane lub wykluczone z obrotu na rynku regulowanym.
Wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym w trybie i na warunkach określonych powyżej wymaga: (i)
przekształcenie spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w inną spółkę niż spółka
akcyjna; (ii) połączenie spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z inną spółką lub
podział takiej spółki – w przypadku gdy akcje spółki lub spółek nowo zawiązanych lub przejmujących nie są
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
Manipulacja
Rozporządzenie MAR zabrania każdej osobie dokonywania lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku,
którą jest:
•

zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które: (i) wprowadzają lub mogą wprowadzać w
błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub
sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny; lub (ii) utrzymują albo
mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego
na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji na
nienaturalnym lub sztucznym poziomie;

– chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie
dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi
praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z przepisami Rozporządzenia MAR;
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•

zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące wpływać
na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym
lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji, związane z użyciem fikcyjnych
narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu;

•

rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji,
które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy,
powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na
uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie
się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku
kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub
sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te
informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;

•

przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych lub
wprowadzających w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, jeżeli osoba przekazująca
informacje lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające
w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące manipulowanie obliczaniem wskaźnika referencyjnego.

Rozporządzenie MAR definiuje „wskaźnik referencyjny” jako dowolny opublikowany wskaźnik, indeks lub
liczbę, udostępniane publicznie lub publikowane, określane okresowo lub regularnie przy zastosowaniu wzoru lub
na podstawie wartości jednego lub większej liczby aktywów lub cen bazowych, w tym cen szacunkowych,
rzeczywistych lub szacunkowych stóp procentowych lub innych wartości, lub danych z przeprowadzonych badań,
w odniesieniu do których określa się kwotę do zapłaty z tytułu instrumentu finansowego lub wartość instrumentu
finansowego.
Jeżeli osoba, która dopuszcza się manipulacji w rozumieniu Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną,
Rozporządzenie MAR ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą
udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej.
Zgodnie z Rozporządzeniem MAR manipulacji na rynku podlegać mogą, poza instrumentami finansowymi,
również powiązane kontrakty towarowe na rynku kasowym lub sprzedawane na aukcji produkty oparte na
uprawnieniach do emisji.
Rozporządzenie MAR jest stosowane bezpośrednio na terenie całej UE, przy czym w zakresie regulacji
dotyczących sankcji administracyjnych wskazanych w Rozporządzeniu MAR Państwa Członkowskie zgodnie z
prawem krajowym przyznają właściwym organom uprawnienia do stosowania odpowiednich sankcji
administracyjnych i innych środków administracyjnych.
Ustawa o Obrocie ustanawia sankcję karną w wysokości 5 mln PLN lub w postaci kary pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5, albo zastosowania obu tych kar łącznie za dokonanie manipulacji.
Ustawa o Obrocie przewiduje możliwość nałożenia przez KNF kary pieniężnej w wysokości do 2.072.800 PLN
na osobę fizyczną albo do 4.145.600 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego
przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona
4.145.600 PLN na inne podmioty za sporządzanie lub rozpowszechnienie rekomendacji inwestycyjnej lub innej
informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną z naruszeniem Rozporządzenia MAR, lub za
niezachowanie należytej staranności przy dokonywaniu tych czynności lub niezapewnienie rzetelności
sporządzanych rekomendacji albo nieujawnienie swojego interesu i konfliktów interesów istniejących w chwili
ich sporządzania lub rozpowszechniania. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub
straty unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń w zakresie rekomendacji inwestycyjnych zamiast kary, o której
mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub
unikniętej straty. Za niewypełnianie poszczególnych obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR Ustawa
o Obrocie przewiduje karę pieniężną do wysokości 4.145.600 PLN, lub do kwoty stanowiącej równowartość 2%
całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy,
jeżeli przekracza ona 4.145.600 PLN.
Informacje poufne
Zgodnie z Rozporządzeniem MAR zabrania się każdej osobie:
•

wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;

•

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

•

bezprawnego ujawniania informacji poufnych.
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Zgodnie z Rozporządzeniem MAR informacje poufne obejmują następujące rodzaje informacji:
•

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

•

w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, określone w sposób precyzyjny informacje, które
nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio jednego lub większej
liczby takich instrumentów pochodnych lub dotyczące bezpośrednio powiązanych kontraktów towarowych
na rynku kasowym, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie
znaczący wpływ na ceny takich instrumentów pochodnych lub powiązanych kontraktów towarowych na
rynku kasowym, oraz gdy można zasadnie oczekiwać, że dane informacje zostaną ujawnione lub ich
ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi na szczeblu unijnym lub
krajowym, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem, na odpowiednich rynkach towarowych
instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych;

•

w odniesieniu do uprawnień do emisji lub opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcjach, określone
w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące,
bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby takich instrumentów, a które w przypadku podania
ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów lub na
ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;

•

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

Informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją
lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać,
że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było
wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny
instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na
rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji. W związku z tym
w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych
okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe
okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub
spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.
Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia
kryteria informacji poufnych.
Informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ
na ceny instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku
kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji, oznaczają informacje,
których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu
swych decyzji inwestycyjnych.
Zgodnie z Rozporządzeniem MAR emitent jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej informacje poufne
bezpośrednio go dotyczące niezwłocznie.
Emitent zapewnia podanie informacji poufnych do wiadomości publicznej w sposób umożliwiający szybki dostęp
oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji przez opinię publiczną oraz w stosownych przypadkach w
urzędowo ustanowionym systemie. Emitent nie może łączyć podawania informacji poufnych do wiadomości
publicznej z reklamowaniem własnej działalności. Emitent zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej
wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej
pięciu lat.
Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, pod
warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:
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•

niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta;

•

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

•

emitent jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.

W przypadku gdy emitent opóźnia podanie informacji poufnych do wiadomości publicznej, informuje on KNF o
opóźnieniu ujawnienia informacji i składa pisemne wyjaśnienie na temat spełnienia warunków określonych w
niniejszym ustępie natychmiast po podaniu informacji do wiadomości publicznej.
Emitenci lub osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz:
•

sporządzają listę wszystkich osób mających dostęp do informacji poufnych i pracujących dla nich na
podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie, wykonując zadania, w ramach których mają dostęp do
informacji poufnych, takich jak doradcy, księgowi lub agencje ratingowe (lista osób mających dostęp do
informacji poufnych);

•

niezwłocznie aktualizują listę osób mających dostęp do informacji poufnych;

•

przedstawiają listę osób mających dostęp do informacji poufnych KNF na jego żądanie w możliwie
najkrótszym terminie.

Ustawa o Obrocie i Ustawa o Ofercie przewidują sankcje karne i administracyjne sankcje pieniężne dotyczące:
•

bezprawnego ujawnienia, wykorzystywania, rekomendowania lub nakłaniania innej osoby do wykorzystania
informacji poufnych i bezprawnego ich ujawniania, za które sąd może wymierzyć kary: (i) grzywny do 2 mln
PLN albo karę pozbawienia wolności do lat 4 za bezprawne ujawnienie informacji poufnej; (ii) grzywny do 5
mln PLN albo karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 za wykorzystanie informacji poufnej; (iii)
grzywny do 2 mln PLN albo karę pozbawienia wolności do lat 4 za udzielenie rekomendacji lub nakłanianie
do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna;

•

naruszenia obowiązku podawania informacji poufnych do wiadomości publicznej, za które KNF może
nałożyć sankcje administracyjne w postaci: (i) wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku
regulowanym; albo (ii) administracyjnej kary pieniężnej do wysokości 10.364.000 PLN lub kwoty
stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 PLN, albo (iii) kary pieniężnej
do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty w przypadku, gdy możliwe jest
ustalenie kwoty takiej korzyści lub straty zamiast sankcji wymienionych w punktach (i) i (ii) powyżej.

Ograniczenia w zakresie nabywania akcji spółki publicznej w trakcie trwania okresów zamkniętych
Zgodnie z Rozporządzeniem MAR w trakcie okresu zamkniętego osoba pełniąca obowiązki zarządcze u
emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio
lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych
związanych z nimi instrumentów finansowych.
Okres zamknięty stanowi okres 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub
sprawozdania na koniec roku obrotowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie
z: (i) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub (ii) prawem krajowym.
Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek
lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego: (i) na podstawie indywidualnych przypadków z
powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, wymagających
natychmiastowej sprzedaży akcji; albo (ii) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji
pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których
korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.
Zgodnie z Rozporządzeniem MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane
powiadamiają emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji
lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi
instrumentów finansowych. Powiadomienia dokonuje się niezwłocznie, ale nie później niż w terminie trzech dni
roboczych po dniu transakcji. Emitent zapewnia, aby informacje zgłoszone zgodnie z zasadami opisanymi
powyżej zostały podane do wiadomości publicznej niezwłocznie i nie później niż w terminie trzech dni roboczych
od zawarcia transakcji w sposób umożliwiający szybki i niedyskryminujący dostęp do tych informacji zgodnie z
wykonawczymi standardami technicznymi regulowanymi przez Rozporządzenie MAR.

208

REGULACJE DOTYCZĄCE POLSKIEGO RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z
NABYWANIEM I ZBYWANIEM AKCJI

Na każdego kto wbrew zakazowi w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje transakcji na rachunek własny
lub na rachunek osoby trzeciej KNF może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 PLN.
W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot zamiast
kary, o której mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej
korzyści lub unikniętej straty.
Na wszystkie osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane, które nie wykonały lub
nienależycie wykonały obowiązek powiadamiania emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na własny
rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź
innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną: (i)
w przypadku osób fizycznych – do wysokości 2.072.800 PLN; (ii) w przypadku innych podmiotów – do wysokości
4.145.600 PLN. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez
podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej, zamiast powyższej kary KNF może nałożyć karę pieniężną
do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
Ponadto, w przypadku stwierdzenia naruszenia szeregu przepisów Rozporządzenia MAR w zakresie wskazanym
w Ustawie o Obrocie KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania dalszego
naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają
zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na
zastosowanie innych sankcji za naruszenie obowiązków.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej przepisów Rozporządzenia MAR w zakresie sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji
inwestycyjnych, dokonywania transakcji w czasie okresu zamkniętego wbrew zakazowi, zawiadamiania o
transakcjach przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub obowiązków związanych z listami osób mających
dostęp do informacji poufnych KNF może, w drodze decyzji, zakazać osobie fizycznej, do której obowiązków
należy zapewnienie przestrzegania przez tę osobę prawną lub tę jednostkę wyżej wymienionych przepisów
Rozporządzenia MAR w zakresie zawierania, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, transakcji,
których przedmiotem są instrumenty finansowe, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na czas określony, nieprzekraczający 5 lat. Środek ten może być
stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji. W przypadku stwierdzenia naruszenia wymienionych
wyżej przepisów Rozporządzenia MAR w zakresie przez osobę fizyczną, KNF może zakazać tej osobie fizycznej
zawierania, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, transakcji, których przedmiotem są instrumenty
finansowe, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu, na czas określony, nieprzekraczający 5 lat.
W przypadku gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki związane z listą osób mających
dostęp do informacji poufnych KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600 PLN
lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 PLN. W przypadku naruszenia tych
obowiązków KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta karę
pieniężną do wysokości 2.072.800 PLN. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub
straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej, zamiast powyższej kary KNF może
nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
W przypadku gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie
transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem art. 7-9
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów
publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów
powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do
celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji
wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia (Dz. Urz.
UE L 88 z 05 kwietnia 2016 r., str. 1), KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości
4.145.600 PLN.
Obowiązki związane ze znacznymi pakietami akcji spółek publicznych wynikające z Ustawy o Ofercie
Obowiązki notyfikacyjne dotyczące nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji spółki publicznej
Zgodnie z Ustawą o Ofercie każdy kto:
•

osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej; albo
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•

posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów
w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%,
33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów;

– jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie KNF oraz tę spółkę, jednakże nie później niż w terminie
czterech dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie jego udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub
zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu
– nie później niż w terminie sześciu dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne
określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany (w przypadku Spółki będzie to GPW), zgodnie z przepisami
Ustawy o Obrocie oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej.
Obowiązek dokonania zawiadomienia KNF oraz spółki publicznej powstaje również w przypadku:
•

zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej: (a) 2% ogólnej
liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań
giełdowych, (b) 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym innym niż rynek oficjalnych notowań giełdowych lub wprowadzone do
alternatywnego systemu obrotu;

•

zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o co
najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.
Obowiązek dokonania zawiadomienia do KNF oraz spółki publicznej nie powstaje w przypadku, gdy po
rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w
alternatywnym systemie obrotu w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej
na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym
wiąże się powstanie omówionych powyżej obowiązków.
Spółka publiczna jest obowiązana do niezwłocznego przekazywania informacji otrzymanych od jej akcjonariusza
w wykonaniu opisanych powyżej obowiązków równocześnie do publicznej wiadomości, KNF oraz spółce
prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są akcje tej spółki lub podmiotowi organizującemu
alternatywny system obrotu, w którym są notowane te akcje.
Na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa powyżej, KNF może (i) nałożyć karę
pieniężną do wysokości 1 mln PLN w przypadku osób fizycznych oraz do wysokości 5 mln PLN albo kwoty
stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 mln PLN w przypadku innych podmiotów niż osoby
fizyczne; albo (ii) nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej
straty, w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku
naruszenia, o którym mowa powyżej, przez podmiot niedokonujący zawiadomienia, o którym mowa w art. 69–
69b Ustawy o Ofercie, lub dokonujący takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych
przepisach, zamiast sankcji wymienionych w punkcie (i) powyżej.
Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności
prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło m.in. z naruszeniem wskazanego powyżej
obowiązku dokonania zawiadomienia.
KNF może zwolnić spółkę publiczną z obowiązku przekazania informacji otrzymanych od jej akcjonariusza w
wykonaniu opisanych powyżej obowiązków do publicznej wiadomości, jeżeli ujawnienie takich informacji
mogłoby:
•

zaszkodzić interesowi publicznemu, lub

•

spowodować istotną szkodę dla interesów tej spółki

– o ile brak odpowiedniej informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd ogółu inwestorów w zakresie oceny
papierów wartościowych.

210

REGULACJE DOTYCZĄCE POLSKIEGO RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z
NABYWANIEM I ZBYWANIEM AKCJI

Wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej
Wezwanie na podstawie art. 73 Ustawy o Ofercie
Przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem przypadku
opisanego w kolejnym akapicie, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub
zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku,
gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na
sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki.
W przypadku gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji
(tj. uzyskania statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej akcje
spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej lub osobie prawnej będącej wobec niej podmiotem dominującym
oraz nabycie lub objęcie akcji spółki publicznej przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny), objęcia akcji
nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu
niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania
akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio
nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do:
•

ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów; albo

•

zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów;

– chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie
głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia
kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.
Jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek ogłoszenia
wezwania będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów
uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie
powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.
Wezwanie na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie
Przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem poniższego
akapitu, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich
pozostałych akcji tej spółki.
W przypadku gdy przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji,
objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako
wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia
uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot,
który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby
głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej
spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie
głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia
kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.
Akcjonariusz, który w okresie sześciu miesięcy po przeprowadzeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub
zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki publicznej nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym
wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań lub w wyniku przymusowego wykupu
akcji na żądanie akcjonariusza mniejszościowego, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do
zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których
akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki
publicznej, które zostały nabyte od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany
do ogłoszenia i ta osoba postanowiły o obniżeniu ceny akcji.
Jeżeli przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek ogłoszenia
wezwania będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów
uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie
powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.
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Wyjątki od obowiązku ogłoszenia wezwania
Obowiązek ogłoszenia wezwania na podstawie art. 73 Ustawy o Ofercie nie powstaje w przypadku nabywania
akcji od Skarbu Państwa: (i) w wyniku pierwszej oferty publicznej; (ii) w okresie trzech lat od dnia zakończenia
sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej.
Obowiązek ogłoszenia wezwania na podstawie art. 73-74 Ustawy o Ofercie nie powstaje w przypadku nabywania
akcji:
•

spółki, której akcje wprowadzane są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem
obrotu zorganizowanego;

•

od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej;

•

w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego oraz w postępowaniu egzekucyjnym;

•

zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na
warunkach określonych w Ustawie o Niektórych Zabezpieczeniach Finansowych;

•

obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do
korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu;

•

w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków omówionych w punktach powyżej „Wezwanie na
podstawie art. 73 Ustawy o Ofercie” oraz „Wezwanie na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie”, gdzie mimo
nabycia akcji w drodze dziedziczenia, powstaje obowiązek ogłoszenia wezwania;

•

w przymusowej restrukturyzacji.

Zasady ogłaszania wezwań
W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania,
o którym mowa w art. 73 Ustawy o Ofercie, mogą być nabywane wyłącznie: (a) zdematerializowane: (i) akcje
innej spółki, (ii) kwity depozytowe, (iii) listy zastawne albo (b) obligacje emitowane przez Skarb Państwa.
W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania,
o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie, mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki
lub inne zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce. W przypadku gdy
przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać możliwość
sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie po cenie ustalonej zgodnie ze
szczegółowymi regulacjami Ustawy o Ofercie, które zostały opisane poniżej.
Ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości co najmniej 100% wartości akcji,
które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane
zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego
udzieleniu.
Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż na czternaście dni roboczych przed
dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF
oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje. Podmiot ten załącza do
zawiadomienia treść wezwania.
Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił
wezwanie dotyczące tych samych akcji spółki publicznej. Odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie
pozostałe akcje spółki na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot
ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu.
Po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania KNF może, najpóźniej na trzy dni robocze przed
dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w
treści wezwania albo przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie
krótszym niż dwa dni. Żądanie, o którym mowa powyżej, doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność
maklerską, pośredniczącemu w ogłoszeniu i przeprowadzeniu wezwania, uważa się za doręczone podmiotowi
obowiązanemu do ogłoszenia wezwania. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu do
czasu dokonania czynności wskazanych w żądaniu KNF przez podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania.
W okresie między zawiadomieniem KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany a zakończeniem wezwania,
podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub
podmioty, z którymi łączy go pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki
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publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki
mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w nim
określony, nie mogą zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać
obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania, jak również nie mogą nabywać pośrednio akcji
spółki publicznej, której dotyczy wezwanie.
Po ogłoszeniu wezwania podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki publicznej, której akcji
wezwanie dotyczy, przekazują informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio przedstawicielom
zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku braku takiej organizacji –
bezpośrednio pracownikom.
Zarząd spółki publicznej, której akcje objęte są wezwaniem, o którym mowa w art. 73 lub art. 74 Ustawy o Ofercie,
jest obowiązany, nie później niż na dwa dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, przekazać
KNF oraz do publicznej wiadomości stanowisko dotyczące ogłoszonego wezwania wraz z podaniem podstaw tego
stanowiska. Stanowisko zarządu spółki przedstawiane jest równocześnie przedstawicielom zakładowych
organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku braku takiej organizacji – bezpośrednio
pracownikom.
Po zakończeniu wezwania, podmiot, który ogłosił wezwanie, jest obowiązany zawiadomić, w trybie omówionym
w punkcie „Obowiązki notyfikacyjne dotyczące nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji spółki publicznej”
powyżej, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym
w wyniku wezwania.
Cena akcji proponowana w wezwaniu
Cena akcji proponowana w wezwaniu, w przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym, nie może być niższa od: (i) średniej ceny rynkowej z okresu sześciu miesięcy
poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym,
albo (ii) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku
głównym przez okres krótszy niż określony powyżej.
W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie ze wskazanymi powyżej regułami albo w przypadku
spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe – cena
proponowana w wezwaniu nie może być niższa od ich wartości godziwej.
Cena akcji proponowana w wezwaniach nie może być również niższa od: (i) najwyższej ceny, jaką za akcje będące
przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego
dominujące, lub podmioty, z którymi łączy go pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej
polityki wobec spółki, zapłaciły w okresie dwunastu miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo (ii) najwyższej
wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, o których mowa
powyżej, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie dwunastu miesięcy przed
ogłoszeniem wezwania.
Cena akcji proponowana w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji
spółki publicznej ogłaszanym na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie, nie może być również niższa od średniej
ceny rynkowej z okresu trzech miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie
wezwania.
Cena proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny ustalonej zgodnie z powyższymi zasadami w
odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od
oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba
tak postanowiły.
W przypadku, gdy średnia cena rynkowa akcji objętych wezwaniem, ustalona zgodnie z zasadami omówionymi
w niniejszym punkcie, znacznie odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu:
•

przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki przejmującej
w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw majątkowych związanych z
posiadaniem akcji spółki publicznej;

•

znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub okoliczności, których
spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec;

•

zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością;
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– podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do KNF z wnioskiem o udzielenie zgody na zaproponowanie
w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa powyżej. KNF może udzielić takiej zgody, o ile
proponowana cena nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania nie naruszy
uzasadnionego interesu akcjonariuszy, jak również może w decyzji określić termin, w ciągu którego powinno
nastąpić ogłoszenie wezwania po cenie wskazanej w decyzji. KNF podaje do publicznej wiadomości treść decyzji
w sprawie wniosku o udzielenie zgody na zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których
mowa powyżej, wraz z jej uzasadnieniem. W przypadku udzielenia przez KNF zgody, cena proponowana w
wezwaniu może być niższa od ceny określonej w decyzji KNF udzielającej zgody, w odniesieniu do akcji
stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki publicznej, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej
osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak
postanowiły.
Za cenę proponowaną w wezwaniu na zamianę akcji uważa się wartość zdematerializowanych akcji innej spółki,
których własność zostanie przeniesiona w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania. Wartość tych akcji
ustala się w przypadku akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym: (i) według średniej ceny
rynkowej z okresu sześciu miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie
wezwania, albo (ii) według średniej ceny z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami był dokonywany na rynku
regulowanym przez okres krótszy niż określony w literze (i). W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wartości
akcji zgodnie ze zdaniem poprzedzającym – według ich wartości godziwej.
Za średnią cenę rynkową, o której mowa w opisanych powyżej regulacjach, uważa się cenę będącą średnią
arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu.
Sankcje z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie
Akcjonariusz obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie (zob.
punkt „—Wezwanie na podstawie art. 73 Ustawy o Ofercie” powyżej) lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie (zob.
punkt „—Wezwanie na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie” powyżej) nie może do dnia ich wykonania
bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w
tych przepisach próg ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności
prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art.
69 Ustawy o Ofercie.
Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu ze wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu
ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 (zob. punkt
„—Wezwanie na podstawie art. 73 Ustawy o Ofercie” powyżej) lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie (zob. punkt
„—Wezwanie na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie” powyżej). Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty
zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust.
1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie.
Akcjonariusz, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio w art.
73 ust. 2 lub 3 (zob. punkt „—Wezwanie na podstawie art. 73 Ustawy o Ofercie” powyżej) albo art. 74 ust. 2 lub
5 (zob. punkt „—Wezwanie na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie” powyżej) Ustawy o Ofercie nie może
wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone
w tych przepisach. Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy także
wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nie
wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie.
Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej
z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie (zob. punkt „—Cena akcji proponowana w wezwaniu” powyżej).
Podmiot, który nabył lub objął akcje spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3
Ustawy o Ofercie (zakaz nabywania pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie, przez podmiot
obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie, w
okresie między dokonaniem zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania), oraz
podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji. Zakaz, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, znajduje zastosowanie również do podmiotu, który nabył lub objął akcje z naruszeniem zakazu,
o którym mowa w pierwszym akapicie niniejszego podpunktu, jak również podmiotów, które zgodnie z art. 77
ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie w okresie między dokonaniem zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania a
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zakończeniem wezwania mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania
i w sposób w nim określony.
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazom, o których mowa w akapitach poprzedzających,
oraz prawo głosu podmiotu, o którym mowa w czwartym akapicie niniejszego podpunktu, nie jest uwzględniane
przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
Ponadto, na każdego, kto: (i) przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o
których mowa w art. 73-74 Ustawy o Ofercie; (ii) nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77
Ustawy o Ofercie; (iii) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania – w przypadku, o którym
mowa w art. 11a ust. 9 Ustawy o Ofercie; (iv) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania
albo nie wykonuje w terminie obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3
Ustawy o Ofercie; (v) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których
mowa w art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie; (vi) nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w
przypadku określonym w art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie; (vii) w wezwaniu, o którym mowa w art. 73-74 lub art.
91 ust. 6 Ustawy o Ofercie, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie; (viii)
bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a
Ustawy o Ofercie, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 mln PLN.
Szczególne przypadki dotyczące znacznych pakietów akcji spółek publicznych
Obowiązki dotyczące znacznych pakietów akcji spółek publicznych opisane w niniejszym rozdziale spoczywają:
a) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów
w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami
spółki publicznej;
b) na funduszu inwestycyjnym –również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w przepisach dotyczących znacznych pakietów akcji spółek
publicznych następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: (i) inne fundusze inwestycyjne
zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, (ii) inne fundusze inwestycyjne lub
alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane
przez ten sam podmiot;
c) alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego
progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji
łącznie przez: inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI
w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
d) na funduszu emerytalnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie
przez inne fundusze emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne;
e) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w przepisach dotyczących znacznych pakietów akcji spółek publicznych następuje
w związku z posiadaniem akcji: (i) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz
tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności polegających na
wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, (ii)
w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz
Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli
papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców
wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, (iii) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł
umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
f)

również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu
został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie
wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;

g) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu
lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub
zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;
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h) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, posiadając
akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w przepisach Ustawy o Ofercie;
i)

również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku
papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.

W przypadkach, o których mowa w punktach g) i h) powyżej, obowiązki określone w przepisach Ustawy o Ofercie
dotyczące znacznych pakietów akcji spółek publicznych mogą być wykonywane przez jedną ze stron
porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.
Ponadto, obowiązki dotyczące znacznych pakietów akcji spółek publicznych powstają również w przypadku
zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o
którym mowa w punkcie h) powyżej, a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w
ogólnej liczbie głosów.
Obowiązki określone w przepisach Ustawy o Ofercie dotyczące znacznych pakietów akcji spółek publicznych
powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub
zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania.
Istnienie porozumienia dotyczącego nabywania przez podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania
na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, domniemywa się w przypadku
posiadania akcji spółki publicznej przez: (i) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz
powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i
kurateli; (ii) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; (iii) jednostki powiązane w rozumieniu
Ustawy o Rachunkowości.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w przepisach Ustawy o Ofercie
dotyczących znacznych pakietów akcji spółek publicznych: (i) po stronie podmiotu dominującego – wlicza się
liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne; (ii) po stronie pełnomocnika, który w ramach
reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z
akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu
głosowania – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; (iii) wlicza się liczbę głosów ze
wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu,
umowy lub przepisu prawa oraz (iv) po stronie pełnomocnika, o którym mowa w pkt. h) powyżej wlicza się liczbę
głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych,
w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie. Powyższego przepisu nie stosuje się do Skarbu Państwa i
podmiotów od niego zależnych, pod warunkiem że: (i) podmioty wykonujące uprawnienia wynikające z praw
majątkowych Skarbu Państwa oraz podmioty od niego zależne wykonują przysługujące im prawa głosu
niezależnie od siebie; oraz (ii) osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez podmioty zależne
od Skarbu Państwa działają niezależnie.
Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub
przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów
finansowych, które: (i) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich
posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub (ii)
odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków
instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez
rozliczenie pieniężne. W przypadku instrumentów finansowych wskazanych powyżej liczba głosów posiadanych
w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub
zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych.
Przymusowy wykup akcji na żądanie akcjonariusza większościowego
Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec
niego dominującymi oraz podmiotami, z którymi łączy go pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia
trwałej polityki wobec spółki, osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w
terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy
sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji.
Cenę akcji podlegających przymusowemu wykupowi ustala się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach
Ustawy o Ofercie dotyczących ustalania ceny w wezwaniu (art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie) z zastrzeżeniem, że
jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów w spółce nastąpiło w wyniku wezwania na
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sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki ogłoszonego zgodnie z art. 74 Ustawy o Ofercie, cena
takiego przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny zaproponowanej w tym wezwaniu.
Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest
żądanie wykupu.
Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia
w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu.
Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji
finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu.
Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność
maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż na czternaście dni
roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego
ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje
spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych – wszystkich tych spółek. Podmiot ten załącza do
zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu.
Niedopuszczalne jest odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu.
Przymusowy odkup akcji na żądanie akcjonariusza mniejszościowego
Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego
akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na
piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez
innego akcjonariusza.
W przypadku, gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 95% ogólnej liczby głosów nie została
przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym przepisami Ustawy o Ofercie, termin na złożenie
żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych
przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub
przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza.
Żądaniu, o którym mowa powyżej, obowiązani są zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub
przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30
dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze
stron pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub
zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, o ile członkowie
tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 95% ogólnej
liczby głosów.
Akcjonariusz żądający wykupienia akcji na powyższych zasadach uprawniony jest do otrzymania ceny nie niższej
niż określona zgodnie z przepisami art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie dotyczącymi ustalania ceny akcji w
wezwaniu, z zastrzeżeniem, że jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów nastąpiło w
wyniku wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki ogłoszonego zgodnie z art. 74
Ustawy o Ofercie, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż
zaproponowana w tym wezwaniu.
Przymusowy odkup akcji w przypadku wykluczenia akcji z obrotu
Jeżeli akcje spółki zostały wykluczone z obrotu na rynku regulowanym z uwagi na nałożenie przez KNF sankcji
administracyjnych na (i) emitenta; (ii) oferującego; lub (iii) podmiot wnioskujący o dopuszczenie papierów
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym bez zgody ich emitenta, na podstawie art. 96 ust. 1, 1e, 1i, art.
96c ust. 1 Ustawy o Ofercie albo na podstawie art. 20 ust. 3, 4b, 4c lub 7d Ustawy o Obrocie, akcjonariusz tej
spółki posiadający bezpośrednio, pośrednio lub w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o
Ofercie, mniej niż 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej na dzień odpowiednio (i) wszczęcia
postępowania zakończonego wydaniem przez KNF decyzji o wykluczeniu; lub (ii) wszczęcia postępowania w
sprawie żądania, o którym mowa w art. 20 ust. 3, 4c lub 7d Ustawy o Obrocie; (iii) podjęcia przez GPW decyzji
o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym, może żądać odkupu posiadanych przez niego na ten dzień
akcji, które zostały wykluczone z obrotu na rynku regulowanym. Taki akcjonariusz powinien złożyć spółce
pisemne żądanie odkupu akcji w terminie trzech miesięcy od dnia wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku
regulowanym. W przypadku złożenia skargi do sądu administracyjnego na decyzję, w której KNF wykluczyła lub
żądała wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym, termin odkupu biegnie od dnia uprawomocnienia się
wyroku oddalającego skargę.
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W takim przypadku spółka dokonuje odkupu wszystkich akcji na rachunek własny lub na rachunek akcjonariuszy
pozostających w spółce, w jednym terminie po trzech miesiącach od dnia upływu terminu, o którym mowa
powyżej. W przypadku braku środków na zaspokojenie wszystkich roszczeń odkup następuje na zasadzie
proporcjonalności. Cena odkupu akcji nie może być niższa od ceny określonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o
Ofercie na dzień wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym.
Odkupione akcje ulegają umorzeniu. Umorzenia dokonuje zarząd emitenta bez zwoływania walnego
zgromadzenia. Przepis art. 359 § 7 KSH stosuje się odpowiednio.
Członek zarządu lub rady nadzorczej spółki nie może żądać odkupu akcji w związku z ich wykluczeniem z obrotu.
Akcjonariusz nie może żądać odkupu akcji, w przypadku ogłoszenia upadłości spółki lub wydania postanowienia
o oddaleniu wniosku o ogłoszenie jej upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza albo wystarcza
jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.
Obowiązki notyfikacyjne wynikające z KSH oraz regulacji antymonopolowych
Obowiązki notyfikacyjne w przypadku powstania stosunku dominacji wynikające z KSH
Akcjonariusz spółki posiadający wobec niej przymiot spółki dominującej, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH, ma
obowiązek zawiadomić tę spółkę zależną o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia
powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji spółki dominującej
reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej. Uchwała walnego zgromadzenia powzięta
z naruszeniem przepisów KSH dotyczących obowiązku notyfikacji o powstaniu stosunku dominacji jest nieważna,
chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych.
Spółką dominującą w rozumieniu przepisów KSH jest spółka, która: (i) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio
większością głosów na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej
spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami; lub (ii) jest uprawniona
do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także
na podstawie porozumień z innymi osobami; lub (iii) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania
większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień
z innymi osobami; lub (iv) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki
kapitałowej (spółki zależnej); (v) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej
zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami;
lub (vi) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej, w szczególności na podstawie
umów o zarządzanie spółką lub umów o przekazywanie zysku przez spółkę.
Akcjonariusz spółki, członek zarządu albo rady nadzorczej może żądać, aby spółka handlowa, która jest
akcjonariuszem spółki, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec
określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej również akcjonariuszem spółki. Uprawniony akcjonariusz
może żądać ponadto ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa, do której skierowano pytanie,
posiada w spółce, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.
Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. Odpowiedzi na pytania należy
udzielić uprawnionemu akcjonariuszowi oraz spółce w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli
żądanie udzielenia odpowiedzi doszło do adresata później niż na dwa tygodnie przed dniem, na który zwołano
walne zgromadzenie, bieg terminu do jej udzielenia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym
zakończyło się to walne zgromadzenie. Od dnia rozpoczęcia biegu terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej
udzielenia zobowiązana do odpowiedzi spółka nie może wykonywać praw z posiadanych przez nią akcji.
Przepisy opisane powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie również w przypadku ustania stosunku zależności.
W takim wypadku na spółce, która przestała być spółką dominującą w odniesieniu do spółki, ciąży obowiązek
powiadomienia o ustaniu stosunku dominacji.
Obowiązki notyfikacyjne wynikające z regulacji antymonopolowych
Regulacje UE
Koncentracja z udziałem przedsiębiorców działających w Polsce może podlegać również przepisom unijnym.
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji znajduje zastosowanie do tzw. „koncentracji o wymiarze unijnym”.
Koncentracja ma „wymiar unijny”, jeżeli:
•

łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld EUR; oraz
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•

łączny obrót przypadający na Unię Europejską, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych
przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln EUR,

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów
przypadających na Unię Europejską w jednym i tym samym Państwie Członkowskim.
Mimo niespełnienia powyższych przesłanek koncentracja ma wymiar unijny również w przypadku, gdy łącznie
spełnione są następujące przesłanki:
•

łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2,5 mld EUR;

•

w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych
przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln EUR;

•

w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich ujętych dla celów wskazanych w punkcie
poprzedzającym łączny obrót każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej
niż 25 mln EUR; oraz

•

łączny obrót przypadający na Unię Europejską każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych
przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln EUR,

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów
przypadających na Unię Europejską w jednym i tym samym Państwie Członkowskim.
Koncentracja podlegająca Rozporządzeniu w Sprawie Koncentracji występuje w przypadku, gdy powstaje trwała
zmiana kontroli wynikająca z:
•

łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw; lub

•

przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo przez jedno
lub więcej przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub więcej
innych przedsiębiorstw, czy to w drodze zakupu papierów wartościowych lub aktywów, czy to w drodze
umowy lub w jakikolwiek inny sposób.

Koncentrację w rozumieniu Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji stanowi także utworzenie wspólnego
przedsiębiorstwa, pełniącego w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego podmiotu gospodarczego, w
przypadku w którym wspólne przedsiębiorstwo pozostawać będzie pod wspólną kontrolą co najmniej dwóch
wspólników. Koncentracje o wymiarze unijnym, określone w Rozporządzeniu w Sprawie Koncentracji zgłasza się
KE przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego
pakietu akcji, przy czym w określonych przypadkach koncentracje mogą być także zgłaszane na wcześniejszym
etapie. Dokonanie koncentracji powinno być zawieszone do czasu podjęcia przez Komisję Europejską ostatecznej
decyzji lub upływu terminu przewidzianego na wydanie decyzji. Jeżeli zgłoszona koncentracja nie przeszkodzi
znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku
utworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, KE uznaje taką koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem.
Co do zasady, koncentracje objęte Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji nie podlegają zgłoszeniu do organu
antymonopolowego Państwa Członkowskiego.
Komisja Europejska w formie decyzji może m.in. nałożyć na przedsiębiorstwo grzywnę w wysokości nie większej
niż 10% obrotu zainteresowanego przedsiębiorstwa, jeśli przedsiębiorstwo to, umyślnie lub nieumyślnie nie
zgłasza koncentracji przed jej dokonaniem lub dokonuje koncentracji z naruszeniem określonych przepisów
Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji. W przypadku, gdy Komisja Europejska stwierdzi, że koncentracja
została już dokonana i że została ona uznana za niezgodną ze wspólnym rynkiem lub że została ona dokonana z
naruszeniem określonych w załączonych do decyzji warunków, Komisja Europejska może:
•

wymagać od zainteresowanych przedsiębiorstw rozwiązania koncentracji, szczególnie poprzez rozwiązanie
łączenia lub zbycie wszystkich udziałów lub zgromadzonych aktywów, w celu przywrócenia stanu sprzed
dokonania koncentracji; w przypadku gdy nie jest możliwe poprzez rozwiązanie koncentracji przywrócenie
stanu, jaki miał miejsce przed dokonaniem koncentracji, Komisja Europejska może przedsięwziąć wszelkie
inne środki konieczne do przywrócenia takiego stanu w jak największym stopniu;

•

nakazać podjęcie wszelkich innych stosownych środków mających na celu zapewnienie, iż zainteresowane
przedsiębiorstwa rozwiążą ją lub podejmą inne środki dla przywrócenia wcześniejszego zgodnie z jej decyzją.

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
Zamiar koncentracji przedsiębiorców podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeżeli:
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•

łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym
rok zgłoszenia przekroczył równowartość 1 mld EUR; lub

•

łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 50 mln EUR.

Obrót, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o
Ochronie Konkurencji i Konsumentów i rozporządzeniach wydanych na jej podstawie.
Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na koncentrację, w wyniku której konkurencja na rynku nie
zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.
Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stosuje się nie tylko do przedsiębiorców, w rozumieniu
przepisów Prawa Przedsiębiorców, lecz również, między innymi, do osób fizycznych posiadających kontrolę w
rozumieniu tej ustawy nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby taka osoba fizyczna nie prowadziła
działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów Prawa Przedsiębiorców, o ile podejmuje ona dalsze działania
podlegające kontroli koncentracji zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.
Obowiązek zgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji znajdzie zastosowanie w przypadku zamiaru: (i)
połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, (ii) przejęcia, przez nabycie lub objęcie akcji bądź
innych papierów wartościowych, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób, bezpośredniej lub
pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, (iii)
utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorstwa, (iv) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia
innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w
którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej równowartość 10 mln EUR.
Przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez
przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub
faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na określonego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców.
Zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu, jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie
kontroli, oraz jego spółek zależnych, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch
lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 mln EUR. Ponadto, nie podlega zgłoszeniu zamiar
koncentracji:
•

jeżeli obrót żadnego z dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców podlegających połączeniu lub
przedsiębiorców, którzy chcą utworzyć wspólnego przedsiębiorcę, nie przekroczył na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10
mln EUR;

•

polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy
kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej
grupy kapitałowej – jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie
kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10
mln EUR;

•

polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli
przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek
inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku
od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: (i) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do
dywidendy lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji;

•

polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia
wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich
sprzedaży;

•

następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem gdy zamierzający przejąć kontrolę lub
nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci
przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana;

•

przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
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Przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, która podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od
dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie
koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana. Czynność prawna będąca
podstawą koncentracji może być dokonana pod warunkiem wydania przez Prezesa UOKiK decyzji w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji lub upływu ustawowych terminów na jej wydanie. Realizacja
publicznej oferty kupna lub zamiany akcji zgłoszona Prezesowi UOKiK nie stanowi naruszenia ustawowego
obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o
wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana,
jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania
pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać u
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.
Prezes UOKiK może, m.in., nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej
niż 10% obrotu, osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeśli przedsiębiorca ten,
dokonał choćby nieumyślnie koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK. Prezes UOKiK może również
nałożyć karę pieniężną na osobę zarządzającą w wysokości do 50-krotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli
osoba ta (umyślnie albo nieumyślnie) nie zgłosiła zamiaru koncentracji. Ponadto, w przypadku niezgłoszenia
Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji, w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, bądź oparcia
decyzji na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji,
lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają warunków zgody na dokonanie koncentracji, Prezes UOKiK może uchylić
decyzję (jeśli została wydana), a w przypadkach gdy koncentracja została już dokonana, a przywrócenie
konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin
jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:
•

podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;

•

zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;

•

zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie
spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę.

Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych środków
prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
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Podstawowe warunki i parametry Oferty
W ramach Oferty Spółka i Oferujący oferują łącznie nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4.125.024 akcji zwykłych o
wartości nominalnej 0,02 PLN każda, w tym Spółka oferuje nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.062.512 nowo
emitowanych akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,02 PLN każda (Akcje Nowej Emisji, Akcje Serii B)
oraz Oferujący łącznie oferują nie więcej niż 2.062.512 istniejących akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej
0,02 PLN każda (Akcje Sprzedawane) (Akcje Nowej Emisji oraz Akcje Sprzedawane łącznie dalej jako Akcje
Oferowane).
Oferującymi Akcje Sprzedawane w Ofercie są wszyscy akcjonariusze posiadający na Datę Prospektu Akcje
Istniejące Spółki, tj. dwudziestu pięciu akcjonariuszy Spółki. Wszyscy Oferujący oferują Akcje Sprzedawane w
liczbie stanowiącej jednakowy odsetek Akcji Istniejących posiadanych przez poszczególnych Oferujących.
Szczegółowe informacje dotyczące Oferujących, w tym maksymalnej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych
przez poszczególnych Oferujących, znajdują się w rozdziale „Znaczni akcjonariusze i Oferujący”. Pozostałe Akcje
Istniejące Spółki niebędące przedmiotem Oferty są objęte ograniczeniami w ich rozporządzaniu do dnia upływu
czterech lat kalendarzowych od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku głównym GPW (zob. „Znaczni
akcjonariusze i Oferujący—Oferujący—Umowy Lock-up z Oferującymi”).
Ze względu na liczbę Oferujących wszyscy akcjonariusze sprzedający poza akcjonariuszami Sebastianem
Wojciechowskim, Bartoszem Kmitą, Krzysztofem Dolasiem oraz Bartoszem Biełuszką tworzącymi Grupę
Uprawnionych Akcjonariuszy (tj. dwudziestu jeden pozostałych akcjonariuszy Spółki) udzielili jednemu z
Oferujących – Krzysztofowi Dolasiowi – pełnomocnictwa do reprezentowania ich we wszelkich czynnościach
faktycznych lub prawnych wynikających z ich roli jako Oferujących Akcje Sprzedawane w Ofercie związanych z
przeprowadzeniem Oferty. W związku z powyższym wszelkie decyzje i czynności dotyczące Oferty Akcji
Sprzedawanych będą podejmowane przez czterech Oferujących będących członkami Grupy Uprawnionych
Akcjonariuszy, przy czym Krzysztof Dolaś będzie podejmował decyzje i dokonywał czynności w imieniu
własnym, jak i dwudziestu jeden pozostałych Oferujących.
Oferujący, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, mogą podjąć decyzję o ustaleniu mniejszej niż
maksymalna liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Oferujących. W takim przypadku liczba Akcji
Sprzedawanych oferowanych przez poszczególnych Oferujących będzie proporcjonalnie mniejsza w stosunku do
maksymalnej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych przez poszczególnych Oferujących.
W dniu 26 czerwca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Emisyjną, na podstawie której
upoważniło Zarząd do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma zostać podwyższony kapitał zakładowy Spółki w
związku z emisją Akcji Serii B. Na Datę Prospektu Zarząd zamierza skorzystać z udzielonego upoważnienia i
określić ostateczną liczbę Akcji Serii B. W przypadku nieskorzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym
mowa powyżej, ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji będzie równa maksymalnej liczbie Akcji Nowej Emisji,
określonej w Uchwale Emisyjnej, tj. będzie wynosiła 2.062.512 Akcji Nowej Emisji.
Zarząd zamierza pozyskać wpływy netto z emisji Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty na poziomie około
85 – 95 mln PLN. Ostateczna wysokość wpływów netto z emisji Akcji Nowej Emisji będzie uzależniona od
ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji przydzielonych w ramach Oferty, Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji
dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych (jeśli
Inwestorom Instytucjonalnym zostaną przydzielone Akcje Nowej Emisji) oraz Ostatecznej Ceny Akcji Nowej
Emisji w Transzy Pracowniczej oraz łącznej wysokości kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę (zob.
„Informacje dodatkowe—Koszty Oferty”). Spółka nie otrzyma wpływów ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez
Oferujących. Wpływy w tym zakresie będą przysługiwały Oferującym.
O ile wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i objęte przez Inwestorów, a Oferujący sprzedadzą
wszystkie Akcje Sprzedawane, po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane stanowić będą 13,95% kapitału
zakładowego Spółki i będą uprawniać do 13,95% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym udział
Akcji Sprzedawanych, podobnie jak udział Akcji Nowej Emisji, wynosić będzie 6,975% kapitału zakładowego i
łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Akcje Oferowane są przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Prospektem
(„Oferta”). Jednocześnie wraz z Ofertą Akcji Oferowanych Spółka ani Oferujący nie planują subskrypcji lub
plasowania o charakterze prywatnym lub publicznym innych papierów wartościowych tej samej klasy co Akcje
Oferowane.
Oferta nie podlega umowie o gwarancję emisji.
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Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na fakt, że Oferta opisana w Prospekcie jest przeprowadzana wyłącznie na
terytorium Polski, a jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym sporządzonym na potrzeby tej Oferty,
zawierającym informacje na temat Grupy, Oferty oraz Akcji Oferowanych, jest Prospekt wraz z opublikowanymi
suplementami do Prospektu po ich zatwierdzeniu przez KNF i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz
informacją o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, ostatecznej liczbie i kategorii Akcji
Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji
dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych i
Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej.
Uprawnieni Inwestorzy
Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są Inwestorzy Indywidualni, Inwestorzy w Transzy Pracowniczej
oraz Inwestorzy Instytucjonalni.
Akcje Oferowane będą oferowane w trzech transzach:
•

Transzy Inwestorów Indywidualnych;

•

Transzy Pracowniczej;

•

Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Zapisy złożone i w pełni opłacone przez Inwestorów w Transzy Pracowniczej będą traktowane preferencyjnie przy
przydziale Akcji Nowej Emisji w ten sposób, że Inwestorom w Transzy Pracowniczej zostaną przydzielone Akcje
Nowej Emisji zgodnie ze złożonymi zapisami (z uwzględnieniem maksymalnej liczby Akcji Nowej Emisji do
nabycia których uprawnieni będą poszczególni Inwestorzy w Transzy Pracowniczej), które nie będą podlegały
redukcji. Poza tym przeprowadzający Ofertę nie przewidują preferencyjnego sposobu traktowania poszczególnych
kategorii Inwestorów przy przydziale Akcji Oferowanych. Nierezydenci Rzeczypospolitej Polskiej zamierzający
złożyć zapis na Akcje Oferowane powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia, a
także z informacjami na temat ograniczeń dotyczących możliwości oferowania Akcji Oferowanych znajdujących
się w punkcie „—Ograniczenia w zakresie oferowania Akcji Oferowanych”.
Według wiedzy Spółki na Datę Prospektu znaczni akcjonariusze lub członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej
Spółki nie zamierzają uczestniczyć w subskrypcji w ramach Oferty.
Szczegółowe informacje na temat zawieszenia Oferty i odstąpienia od przeprowadzenia Oferty oraz konsekwencji
dla składania zapisów na Akcje Oferowane wynikających z któregokolwiek z tych zdarzeń znajdują się w punkcie
„—Zawieszenie Oferty lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty” poniżej.
Prawa do Akcji oraz Akcje Nowej Emisji, które zostaną objęte w Ofercie przez Inwestorów w Transzy
Pracowniczej, będą objęte ograniczeniami w ich rozporządzaniu od dnia zawarcia przez Inwestorów w Transzy
Pracowniczej umów o ograniczeniu rozporządzania Prawami do Akcji oraz Akcjami Nowej Emisji do upływu 12
miesięcy licząc od dnia pierwszego notowania Praw do Akcji na rynku regulowanym GPW.
Przewidywany harmonogram Oferty
Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty (czas podawany według czasu
warszawskiego).
25 listopada 2020 r.

publikacja Prospektu

26 listopada 2020 r. – 3
grudnia 2020 r.

okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów w
Transzy Pracowniczej (w dniu 3 grudnia 2020 r. do godz. 23:59)

27 listopada 2020 r.

rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

4 grudnia 2020 r.

zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów
Indywidualnych, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów
Instytucjonalnych, Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej,
ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty oraz
ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym
kategoriom Inwestorów
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7 grudnia 2020 r. – 9
grudnia 2020 r.

okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

do 10 grudnia 2020 r.

ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na
zaproszenie Globalnego Koordynatora

do 11 grudnia 2020 r.

przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”)

około 2 tygodnie od Dnia
Przydziału

zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących i Praw do Akcji na GPW

około 6 tygodni od Dnia
Przydziału

zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na GPW, co będzie
równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych

Ostateczna suma, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Nowej Emisji,
a tym samym liczba oferowanych Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona w uzgodnieniu z Globalnym
Koordynatorem: (i) przez Zarząd na podstawie upoważnienia Zarządu wynikającego z § 6 Uchwały Emisyjnej w
związku z art. 432 § 4 KSH; albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa
w punkcie (i) powyżej, będzie równa maksymalnej liczbie Akcji Nowej Emisji, określonej w Uchwale Emisyjnej,
tj. będzie wynosiła 2.062.512 Akcji Nowej Emisji. Informacja o skorzystaniu albo nieskorzystaniu przez Zarząd z
upoważnienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu wraz z informacją o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych,
w tym liczbie Akcji Nowej Emisji i Akcji Sprzedawanych oferowanych w każdej z transz, tj. w Transzy
Inwestorów Indywidualnych, Transzy Pracowniczej oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, zostanie
udostępniona do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami określonymi w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia
Prospektowego, tj. w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane, są niezależne
od Spółki i Oferujących. Spółka i Oferujący, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, zastrzegają sobie
prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje
Oferowane. Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana przez Spółkę w trybie
przewidzianym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został
opublikowany Prospekt. Komunikat aktualizujący zostanie równocześnie przekazany do KNF. W przypadku, gdy
w ocenie Spółki i Oferujących zmiana harmonogramu Oferty miałaby charakter informacji mogącej wpłynąć na
ocenę papieru wartościowego, informacja ta zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie
suplementu do Prospektu (po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF), zgodnie z art. 23 ust. 1 Rozporządzenia
Prospektowego.
Niezależnie od powyższego, jeżeli decyzja o zmianie harmonogramu Oferty zostanie podjęta po przeprowadzeniu
procesu budowania księgi popytu, ale przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów
Instytucjonalnych, Spółka i Oferujący, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, mogą ponownie
przeprowadzić proces budowania księgi popytu wskazując nowy okres składania zapisów na Akcje Oferowane
przez Inwestorów Instytucjonalnych. Taka informacja zostanie opublikowana w formie suplementu do Prospektu
(po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF). W przypadku publikacji suplementu do Prospektu, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, Inwestorzy będą uprawnieni do wycofania złożonych przez nich zapisów zgodnie z art. 23
ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego. Spółka i Oferujący określą również, czy wcześniej złożone deklaracje i
zaproszenia do złożenia zapisów przez Inwestorów Instytucjonalnych tracą czy też zachowują ważność.
Zmiana terminu rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości
stosownej informacji w tym zakresie nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu przed pierwotnym terminem (według
harmonogramu Oferty na dzień publikacji takiej informacji) rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów
na Akcje Oferowane. Nowe terminy dla innych zdarzeń przewidzianych w harmonogramie zostaną podane do
publicznej wiadomości najpóźniej w dniu upływu danego terminu, z wyjątkiem skrócenia terminu zakończenia
budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, który zostanie podany do publicznej wiadomości
najpóźniej do godz. 15:00 czasu warszawskiego w dniu upływu takiego skróconego terminu.
Ustalenie nowego harmonogramu Oferty nie będzie traktowane jako odwołanie Oferty, odstąpienie od
przeprowadzenia Oferty ani jej zawieszenie.
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Zawieszenie Oferty lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty
Zawieszenie
Do dnia rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów w Transzy
Pracowniczej na Akcje Nowej Emisji Zarząd, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, może zawiesić
przeprowadzenie Oferty bez ustalania nowego harmonogramu Oferty w chwili zawieszania Oferty i bez podawania
przyczyn. Spółka, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, może w późniejszym terminie ustalić nowy
harmonogram Oferty. Informacja o zawieszeniu Oferty przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje
Nowej Emisji od Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów w Transzy Pracowniczej zostanie przekazana do
publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. w formie komunikatu
aktualizującego w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Komunikat aktualizujący zostanie równocześnie
przekazany do KNF.
Od dnia rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów w Transzy
Pracowniczej, Zarząd, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, może zawiesić przeprowadzenie Oferty
tylko z ważnych powodów, ustalając, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, nowy harmonogram Oferty
w chwili zawieszania Oferty lub w późniejszym terminie.
Do ważnych powodów należy zaliczyć w szczególności zdarzenia, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć
na powodzenie Oferty lub powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla nabywców Akcji Oferowanych, w
tym, między innymi, powody odstąpienia od Oferty wymienione w punkcie „—Odstąpienie (wycofanie z Oferty)”
poniżej.
Informacja o zawieszeniu Oferty po dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Nowej Emisji od
Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów w Transzy Pracowniczej zostanie przekazana do publicznej
wiadomości w trybie przewidzianym w art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w formie suplementu do
Prospektu (po jego zatwierdzeniu przez KNF) w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta w trakcie trwania subskrypcji Akcji Oferowanych, złożone
zapisy, jak również dokonane wpłaty będą uważane za ważne, jednakże Inwestorzy będą uprawnieni do wycofania
złożonych zapisów na podstawie art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego poprzez złożenie stosownego
oświadczenia na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości
suplementu do Prospektu dotyczącego zawieszenia Oferty. W przypadku Inwestorów Indywidualnych wycofania
złożonego zapisu będzie można dokonać w jednym z punktów obsługi klienta („POK”) tej firmy inwestycyjnej,
w której został złożony zapis przez Inwestora Indywidualnego. Lista POK-ów zostanie podana do publicznej
wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych na stronie internetowej
Spółki (www.peoplecanfly.com) oraz, wyłącznie dla celów informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego
Koordynatora (www.trigon.pl). W przypadku Inwestorów Instytucjonalnych wycofania złożonego zapisu będzie
można dokonać w siedzibie Globalnego Koordynatora. Inwestorzy w Transzy Pracowniczej będą mogli złożyć
stosowne oświadczenie o wycofaniu złożonych zapisów na formularzach dostępnych w POK-ach Globalnego
Koordynatora lub przy wykorzystaniu elektronicznych kanałów komunikacji określonych w umowach pomiędzy
Inwestorem w Transzy Pracowniczej a Globalnym Koordynatorem oraz w stosownych regulaminach Globalnego
Koordynatora.
Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, ale
przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych, Spółka i Oferujący, w
porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, mogą ponownie przeprowadzić proces budowania księgi popytu,
przy czym w takiej sytuacji określą, czy wcześniej złożone deklaracje i zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje
Oferowane tracą czy zachowują ważność. Informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art.
52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu w sposób, w jaki został
opublikowany Prospekt.
Zawieszenie lub podjęcie Oferty przez Spółkę skutkuje odpowiednio zawieszeniem lub podjęciem Oferty zarówno
Akcji Nowej Emisji, jak i Akcji Sprzedawanych. Zawieszenie Oferty wyłącznie w odniesieniu do Akcji
Sprzedawanych oraz kontynuowanie Oferty w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji nie jest możliwe. Zawieszenie
Oferty wyłącznie w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji oraz kontynuowanie Oferty w odniesieniu do Akcji
Sprzedawanych nie jest możliwe. Żaden z Oferujących samodzielnie, ani wszyscy Oferujący łącznie nie są
uprawnieni do zawieszenia ani podjęcia Oferty w zakresie dotyczącym oferowanych przez nich Akcji
Sprzedawanych.
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Odstąpienie (wycofanie z Oferty)
Możliwe jest samodzielne odstąpienie od Oferty przez Spółkę, przy uwzględnieniu rekomendacji Globalnego
Koordynatora. Nie przewiduje się możliwości kontynuowania Oferty przez Oferujących w przypadku odstąpienia
od Oferty przez Spółkę. W przypadku odstąpienia od Oferty przez Spółkę Oferujący nie będą przeprowadzać
Oferty i odstąpią od Oferty.
Możliwe jest łączne odstąpienie od Oferty przez wszystkich Oferujących w zakresie Akcji Sprzedawanych, przy
uwzględnieniu rekomendacji Globalnego Koordynatora. Odstąpienie od Oferty przez Oferujących nie ma wpływu
na Ofertę Akcji Nowej Emisji, która może być kontynuowana przez Spółkę.
Do dnia rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów na Akcje Nowej Emisji od Inwestorów Indywidualnych i
Inwestorów w Transzy Pracowniczej, decyzja o odstąpieniu od Oferty przez Spółkę może zostać podjęta bez
podania przyczyn, co skutkować będzie skutecznym odwołaniem Oferty. Informacja w tym zakresie zostanie
przekazana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony
Prospekt, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie. Komunikat aktualizujący zostanie równocześnie przekazany
KNF.
Podobnie do dnia rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów na Akcje Nowej Emisji od Inwestorów
Indywidualnych i Inwestorów w Transzy Pracowniczej decyzja o odstąpieniu od Oferty łącznie przez wszystkich
Oferujących może zostać podjęta bez podania przyczyn. Informacja w tym zakresie zostanie przekazana do
publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w formie
suplementu do Prospektu po jego zatwierdzeniu przez KNF, w ten sam sposób, w jaki został opublikowany
Prospekt.
Od dnia rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów na Akcje Nowej Emisji od Inwestorów Indywidualnych i
Inwestorów w Transzy Pracowniczej, ale nie później niż do dnia publikacji Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji
dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych i
Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej, odstąpienie od Oferty może nastąpić wyłącznie z
ważnych powodów.
Do ważnych powodów należą w szczególności: (i) nagłe lub nieprzewidziane zmiany sytuacji gospodarczej lub
politycznej w Polsce lub za granicą, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę
Polski, Ofertę lub na działalność Grupy (np. epidemie, w tym nawrót pandemii wirusa SARS-CoV-2,
wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, stanu wojennego, zamachy terrorystyczne, wojny,
katastrofy oraz powodzie); (ii) nagłe i nieprzewidziane zmiany lub zdarzenia o innym charakterze niż wskazane
w punkcie (i) powyżej, mogące mieć istotny, negatywny wpływ na działalność Grupy lub mogące skutkować
wyrządzeniem Grupie istotnej szkody lub doprowadzić do istotnego zakłócenia jej działalności; (iii) istotna
negatywna zmiana dotycząca działalności, sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych Grupy; (iv) zawieszenie
lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW lub na innych rynkach giełdowych, jeśli
okoliczności te mogłyby wywrzeć istotny negatywny wpływ na Ofertę; (v) niezadowalający poziom
zainteresowania Akcjami Oferowanymi w procesie budowy księgi popytu w zakresie liczby Akcji Oferowanych
lub ceny za Akcję Oferowaną; (vi) niewystarczająca, zdaniem Globalnego Koordynatora, prognozowana liczba
Akcji Nowej Emisji w obrocie na GPW, niezapewniająca odpowiedniej płynności Akcji Dopuszczanych; lub (vii)
niekorzystna sytuacja na rynku finansowym.
Od dnia rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów na Akcje Nowej Emisji od Inwestorów Indywidualnych i
Inwestorów w Transzy Pracowniczej w przypadku, gdy Spółka wraz z Oferującymi odstąpi od Oferty,
odpowiednia informacja o odstąpieniu od Oferty Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości
w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu, w sposób, w jaki
został opublikowany Prospekt. Komunikat aktualizujący zostanie równocześnie przekazany KNF.
Od dnia rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów na Akcje Nowej Emisji od Inwestorów Indywidualnych i
Inwestorów w Transzy Pracowniczej w przypadku, gdy od Oferty odstąpią Oferujący przy jednoczesnym
kontynuowaniu Oferty przez Spółkę, odpowiednia informacja o odstąpieniu od Oferty Akcji Sprzedawanych
zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego,
tj. w formie suplementu do Prospektu po jego zatwierdzeniu przez KNF, w ten sam sposób, w jaki został
opublikowany Prospekt.
W przypadku odstąpienia od Oferty przez Spółkę, co będzie skutkowało odstąpieniem od Oferty przez
Oferujących, Spółka nie będzie ubiegała się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na
podstawie niniejszego Prospektu, a wszystkie złożone zapisy zostaną unieważnione. Dokonane na ich poczet
wpłaty od Inwestorów zostaną im zwrócone, bez odsetek i innych rekompensat, w terminie siedmiu dni od dnia
przekazania do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty. Odstąpienie od
Oferty przez Oferujących przy jednoczesnym kontynuowaniu Oferty przez Spółkę nie będzie miało wpływu na
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późniejsze ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na podstawie
niniejszego Prospektu.
W okresie następującym po ustaleniu Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych,
Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych i Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji
w Transzy Pracowniczej do Dnia Przydziału Akcji Oferowanych, decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia
Oferty może zostać podjęta jedynie w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem przez Spółkę, co będzie
skutkowało odstąpieniem od Oferty przez Oferujących (w takim przypadku Spółka nie będzie ubiegała się o
dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na podstawie niniejszego Prospektu), albo przez
Oferujących, co wobec kontynuowaniu Oferty przez Spółkę nie będzie miało wpływu na późniejsze ubieganie się
przez Spółkę o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na podstawie niniejszego Prospektu.
Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nie będzie możliwe po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych.
Spółka, Oferujący ani Globalny Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym,
między innymi, straty lub utracone korzyści) poniesione przez strony trzecie (w tym Inwestorów) lub podmioty z
nimi powiązane, w związku z zawieszeniem, odwołaniem lub modyfikacją Oferty.
Cena Maksymalna
Spółka, Oferujący i Globalny Koordynator ustalili maksymalną cenę Akcji Nowej Emisji na potrzeby składania
zapisów przez Inwestorów Indywidualnych („Cena Maksymalna”), która wynosi 46,00 PLN.
Ze względu na to, że zgodnie z § 6 Uchwały Emisyjnej cena emisyjna Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej
będzie wynosiła 90% Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, Spółka, w
porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, ustaliła maksymalną cenę Akcji Nowej Emisji na potrzeby składania
zapisów przez Inwestorów w Transzy Pracowniczej, która wynosi 90% Ceny Maksymalnej („Cena Maksymalna
w Transzy Pracowniczej”), przy czym w związku z koniecznością zaokrąglenia Ceny Maksymalnej w Transzy
Pracowniczej do pełnych groszy w górę wystąpiło nieznaczne odchylenie od tej wartości. Cena Maksymalna w
Transzy Pracowniczej wynosi 41,40 PLN.
Na potrzeby procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, Spółka i Oferujący, w
porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, mogą ustalić orientacyjny przedział cenowy, który nie będzie podany
do publicznej wiadomości oraz który będzie mógł ulec zmianie.
Ostateczna Cena Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, Ostateczna Cena Akcji
Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych i Ostateczna Cena Akcji Nowej Emisji w Transzy
Pracowniczej
Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji i cena emisyjna Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej oraz cena
sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostaną ustalone w drodze budowania księgi popytu wśród Inwestorów
Instytucjonalnych. W okresie trwania budowy księgi popytu Inwestorzy Instytucjonalni będą składać deklaracje
popytu oparte na dwóch parametrach: liczbie Akcji Oferowanych oraz cenie Akcji Oferowanych, na które
zgłoszony jest popyt.
Ostateczna Cena Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla
Inwestorów Instytucjonalnych i Ostateczna Cena Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej zostaną ustalone
po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Zasady ustalenia
ostatecznych cen wskazanych powyżej zostały określone w umowach zawartych pomiędzy Emitentem i
Globalnym Koordynatorem oraz Oferującymi i Globalnym Koordynatorem. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji i
cena emisyjna Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej zostaną ustalone przez Zarząd na podstawie
upoważnienia dla Zarządu przewidzianego w Uchwale Emisyjnej. W ramach Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych cena emisyjna Akcji Nowej Emisji oraz cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych będzie taka sama.
Ostateczna Cena Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych będzie nie wyższa niż Cena Maksymalna.
Ostateczna Cena Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej będzie wynosiła 90% Ostatecznej Ceny Akcji
Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, przy czym w związku z koniecznością zaokrąglenia Ostatecznej
Ceny Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej do pełnych groszy w górę mogą wystąpić nieznaczne
odchylenia od tej wartości. Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać
ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna.
W przypadku gdy Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych nie będzie wyższa niż
Cena Maksymalna, Ostateczna Cena Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych będzie równa
Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.
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W przypadku, gdy Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalona na
poziomie wyższym niż Cena Maksymalna, cena emisyjna Akcji Nowej Emisji (równa cenie sprzedaży Akcji
Sprzedawanych) w ramach tej transzy będzie wyższa niż cena emisyjna Akcji Nowej Emisji w Transzy
Inwestorów Indywidualnych.
Informacja na temat Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Ceny
Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji w Transzy
Pracowniczej zostanie przekazana przez Spółkę i Oferujących do KNF oraz udostępniona do publicznej
wiadomości w trybie określonym w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w sposób, w jaki został
opublikowany Prospekt.
Ostateczna Cena Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla
Inwestorów Instytucjonalnych oraz Ostateczna Cena Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej zostaną
ustalone w złotych.
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty
Najpóźniej w dniu ustalenia Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej
Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych i Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji w Transzy
Pracowniczej, odpowiednio Spółka (w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji) oraz Oferujący (w odniesieniu do
Akcji Sprzedawanych), w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, podejmą decyzję o ostatecznej liczbie
Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, w tym o ostatecznej liczbie Akcji Nowej Emisji oferowanych przez
Spółkę w Ofercie i o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Oferujących w Ofercie.
Ponadto, na warunkach określonych w umowach zawartych pomiędzy Emitentem i Globalnym Koordynatorem
oraz Oferującymi i Globalnym Koordynatorem, Spółka, Oferujący i Globalny Koordynator, ustalą ostateczne
liczby i kategorie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów. Intencją Spółki i
Oferujących jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym około 15% Akcji Oferowanych oraz Inwestorom w
Transzy Pracowniczej około 3% Akcji Oferowanych.
Spółka albo Oferujący, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, mogą zdecydować o obniżeniu liczby,
odpowiednio, Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Sprzedawanych oferowanych w Ofercie.
Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Akcji Nowej Emisji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom w
Transzy Pracowniczej, jak również Inwestorom Instytucjonalnym. Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie
Akcji Sprzedawanych wyłącznie Inwestorom Instytucjonalnym.
Ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona: (i) przez Zarząd na podstawie upoważnienia dla Zarządu
wynikającego z Uchwały Emisyjnej w związku z art. 432 § 4 KSH; albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez
Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w punkcie (i) powyżej, będzie równa maksymalnej liczbie Akcji Nowej
Emisji, określonej w Uchwale Emisyjnej, tj. będzie wynosiła 2.062.512 Akcji Nowej Emisji. Zarząd zamierza
skorzystać z udzielonego upoważnienia i określić ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji, jednak na Datę Prospektu
ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji nie została ustalona.
Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczbie i kategorii
Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów (tj. Inwestorom Indywidualnym,
Inwestorom Instytucjonalnym i Inwestorom w Transzy Pracowniczej) przez Spółkę i Oferujących zostanie
przekazana do KNF oraz udostępniona do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 21 ust. 2
Rozporządzenia Prospektowego, tj. w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
Zasady składania zapisów
Informacje ogólne
Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe oraz nieodwołalne (z zastrzeżeniem prawa do wycofania złożonego
zapisu stosownie do art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego), a także nie mogą zawierać jakichkolwiek
zastrzeżeń lub dodatkowych warunków realizacji oraz wiążą Inwestorów składających takie zapisy do Dnia
Przydziału Akcji Oferowanych przez Spółkę (w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji) lub Oferujących (w
przypadku Akcji Sprzedawanych) lub do dnia odstąpienia od Oferty na zasadach określonych w Prospekcie. W
przypadku udostępnienia do publicznej wiadomości suplementu do Prospektu Inwestor, który złożył zapis na
Akcje Oferowane przed udostępnieniem suplementu, może wycofać złożony zapis na podstawie art. 23 ust. 2
Rozporządzenia Prospektowego, składając w przypadku Inwestorów Indywidualnych w jednym z POK-ów tej
firmy inwestycyjnej, w której został złożony zapis przez Inwestora Indywidualnego, w przypadku Inwestorów
Instytucjonalnych w siedzibie Globalnego Koordynatora, a w przypadku Inwestorów w Transzy Pracowniczej w
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jednym z POK-ów Globalnego Koordynatora, odpowiednie oświadczenie w tym zakresie w terminie dwóch dni
roboczych od dnia udostępnienia suplementu do publicznej wiadomości, o ile nie zostanie ustalony inny termin.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, będzie można złożyć na formularzach dostępnych w jednym z POK-ów
tej firmy inwestycyjnej, w której został złożony zapis lub z wykorzystaniem elektronicznych kanałów
komunikacji, określonych w umowach pomiędzy Inwestorem a firmą inwestycyjną oraz stosownych regulaminach
firmy inwestycyjnej, w której został złożony zapis przez Inwestora.
Prawo do wycofania złożonych zapisów nie dotyczy przypadków, gdy suplement jest udostępniany w związku z
nowym znaczącym czynnikiem, istotnym błędem lub istotną niedokładnością w treści Prospektu, które wystąpiły
lub zostały zauważone przez Spółkę lub Oferujących po zakończeniu okresu subskrypcji Akcji Oferowanych
odpowiednio przez Spółkę (w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji) lub Oferujących (w odniesieniu do Akcji
Sprzedawanych). W celu uzyskania informacji na temat sposobu wycofania złożonych zapisów przez Inwestorów
w Transzy Pracowniczej, Inwestorzy ci powinni zwrócić się do Globalnego Koordynatora, który przekaże
szczegółowe informacje.
Złożenie zapisu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez potencjalnego Inwestora, że: (i) zapoznał się z treścią
Prospektu; (ii) zaakceptował warunki Oferty; (iii) wyraził zgodę na brzmienie Statutu; (iv) wyraził zgodę na
przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż liczba podana w złożonych przez niego zapisach bądź
nieprzydzielenie mu żadnych Akcji Oferowanych, w przypadkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie
(nie dotyczy Inwestorów w Transzy Pracowniczej, których zapisy nie będą podlegały redukcji, przy założeniu
jednak, że poszczególni Inwestorzy złożą zapisy nieprzekraczające maksymalnej liczby Akcji Nowej Emisji do
nabycia których będą uprawnieni); oraz (v) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia Oferty oraz zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz
innymi odpowiednimi regulacjami w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 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 (wyłącznie w odniesieniu
do osób fizycznych). Ponadto każdy Inwestor składający zapis na Akcje Oferowane będzie zobowiązany w
szczególności wskazać w formularzu zapisu wszystkie wymagane w nim informacje oraz złożyć wymagane
oświadczenia i upoważnienia oraz udzielić w formularzu zapisu upoważnienia dla Globalnego Koordynatora
przyjmującego zapisy do przekazania informacji objętych tajemnicą zawodową, w tym informacji związanych z
dokonanymi zapisami na Akcje Oferowane w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Oferty oraz
upoważnienia dla Globalnego Koordynatora, Spółki i Oferujących do otrzymania takich informacji.
Brak wskazania w formularzu zapisu wskazanych powyżej oraz innych wymaganych informacji bądź podanie
nieprawdziwych bądź nieprawidłowych informacji spowoduje, iż zapis danego Inwestora może zostać uznany za
nieważny. Wszelkie konsekwencje, w tym nieważność zapisu, wynikające z niewłaściwego wypełnienia
formularza zapisu na Akcje Oferowane, w tym dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych, ponosi Inwestor.
Inwestor jest związany zapisem na Akcje Oferowane od daty złożenia zapisu do Dnia Przydziału Akcji
Oferowanych. Inwestor przestaje być związany zapisem w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty
przez Spółkę, a w konsekwencji przez Oferujących. W przypadku odstąpienia od Oferty wyłącznie przez
Oferujących przy jednoczesnym kontynuowaniu Oferty przez Spółkę Inwestor pozostaje związany zapisem.
W momencie składania zapisów Inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów ani uiszczać podatków, z
wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych,
o ile Inwestor składający zapis na Akcje Oferowane nie posiadał takiego rachunku wcześniej, oraz kosztów
prowizji maklerskiej, zgodnie z postanowieniami właściwych umów i regulaminów podmiotu przyjmującego
zapis. Informacje na temat opodatkowania znajdują się w rozdziale „Opodatkowanie”.
Inwestorzy Indywidualni
Przydział Akcji Nowej Emisji Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany za pośrednictwem GPW. Inwestor
Indywidualny zainteresowany nabyciem Akcji Nowej Emisji musi posiadać rachunek papierów wartościowych w
firmie inwestycyjnej, w której zamierza złożyć zapis na Akcje Nowej Emisji. Osoby nieposiadające rachunku
papierów wartościowych powinny otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu. W przypadku, gdy rachunek
prowadzony jest u depozytariusza, zlecenie powinno zostać złożone zgodnie z zasadami składania zleceń przez
klientów banku depozytariusza. W przypadku zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych z rachunków
zbiorczych zapisanie Akcji Nowej Emisji nastąpi zgodnie z zasadami podmiotów prowadzących rachunki
zbiorcze.
Przed złożeniem zapisu na Akcje Nowej Emisji Inwestor niebędący klientem Globalnego Koordynatora lub firmy
inwestycyjnej będącej Członkiem Konsorcjum Detalicznego przyjmującej zapisy zobowiązany będzie, przed
złożeniem zapisu, do zawarcia odpowiednio z Globalnym Koordynatorem, albo z firmą inwestycyjną będącą
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Członkiem Konsorcjum Detalicznego, umowy przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych, o której mowa w art. 74b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie. W przypadku, gdy rachunek
prowadzony jest u depozytariusza, zlecenie powinno zostać złożone zgodnie z zasadami składania zleceń przez
klientów banku depozytariusza. W przypadku zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych z rachunków
zbiorczych zapisanie Akcji Nowej Emisji nastąpi zgodnie z zasadami podmiotów prowadzących rachunki
zbiorcze.
Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w wybranych POK-ach Globalnego
Koordynatora, a także w punktach przyjmujących zapisy firm inwestycyjnych, które przystąpią do konsorcjum
detalicznego i będą przyjmowały od Inwestorów Indywidualnych zapisy na Akcje Nowej Emisji (łącznie
„Członkowie Konsorcjum Detalicznego”, a każdy z nich z osobna „Członek Konsorcjum Detalicznego”).
Szczegółowa lista POK-ów Globalnego Koordynatora, w których przyjmowane będą zapisy oraz szczegółowa
lista punktów przyjmujących zapisy Członków Konsorcjum Detalicznego, zostaną podane do publicznej
wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych na stronie internetowej
Spółki (www.peoplecanfly.com) oraz, wyłącznie dla celów informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego
Koordynatora (www.trigon.pl).
Zapisy będą przyjmowane w formie pisemnej na formularzach zapisu dostępnych w POK-ach Globalnego
Koordynatora oraz w punktach przyjmujących zapisy Członków Konsorcjum Detalicznego lub faksem,
telefonicznie albo przy wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Globalny Koordynator
lub dany Członek Konsorcjum Detalicznego przewidują taki sposób składania zapisów. Zapisy będą również
przyjmowane w formie elektronicznej, jeżeli Globalny Koordynator lub dany Członek Konsorcjum Detalicznego
przewidują taki sposób składania zapisów. Zapis na akcje w postaci elektronicznej wymaga wypełnienia
formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej wymaga
poświadczenia przez podmiot przyjmujący zapis. W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad
składania zapisów, w szczególności na temat: (i) zasad i dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów, w
tym przez przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu Inwestorów; oraz (ii)
możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, potencjalni Inwestorzy powinni skontaktować się z
firmą inwestycyjną, w której zamierzają złożyć zapis.
W momencie składania zapisu Inwestor zobowiązany jest złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania nabytych
przez niego Akcji Nowej Emisji na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla niego przez Członka
Konsorcjum Detalicznego, u którego Inwestor złożył zapis na Akcje Nowej Emisji. Dyspozycja deponowania
Akcji Nowej Emisji stanowi integralną część formularza zapisu. Wszelkie konsekwencje wynikające z
niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Nowej Emisji ponosi Inwestor.
Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis. Liczba Akcji Nowej Emisji, na które opiewa
jeden zapis złożony przez danego Inwestora Indywidualnego, nie może być większa niż 100 tys. Zapis opiewający
na większą liczbę Akcji Nowej Emisji niż 100 tys. będzie traktowany jak zapis na 100 tys. Akcji Nowej Emisji.
Zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego nie może obejmować mniej niż 100 Akcji Nowej Emisji. Zapisy
złożone na mniej niż 100 Akcji Nowej Emisji będą uważane za nieważne. W przypadku złożenia przez Inwestorów
Indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Nowej Emisji obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Nowej
Emisji niż liczba Akcji Nowej Emisji oferowanych tej kategorii Inwestorów, przydział Akcji Nowej Emisji nastąpi
na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów.
Inwestorzy Indywidualni składają zapisy po Cenie Maksymalnej. Zapisy zawierające cenę inną niż Cena
Maksymalna będą nieważne.
Inwestorzy Instytucjonalni
Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Spółka i Oferujący, po konsultacji z Globalnym
Koordynatorem, dokonają uznaniowego wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, do których zostaną wysłane
zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Oferowane i którzy będą uprawnieni do złożenia zapisów na Akcje
Oferowane w liczbie wskazanej w zaproszeniu do złożenia zapisu oraz dokonania wpłat na Akcje Oferowane na
rachunek wskazany w takim zaproszeniu. Zaproszenia do Inwestorów Instytucjonalnych zostaną przesłane przez
Globalnego Koordynatora.
Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni do złożenia zapisów na Akcje
Oferowane, będą przyjmowane przez Globalnego Koordynatora na zasadach określonych w zaproszeniu do
składania zapisów. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych na Akcje Oferowane będą przyjmowane w formie
pisemnej lub formie elektronicznej, na formularzu zapisu udostępnionym przez Globalnego Koordynatora. Zapis
na akcje w postaci elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie
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teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym. Przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej wymaga poświadczenia przez podmiot przyjmujący zapis.
Formularz zapisu zawierać będzie także obowiązkowe polecenie zdeponowania Akcji Oferowanych na rachunku
papierów wartościowych Inwestora. W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania
zapisów, w szczególności na temat: (i) zasad i dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów, w tym przez
przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu Inwestorów Instytucjonalnych;
oraz (ii) sposobu składania zapisów, Inwestorzy Instytucjonalni powinni skontaktować się z Globalnym
Koordynatorem.
Każdy z Inwestorów Instytucjonalnych może złożyć zapis lub zapisy łącznie na taką liczbę Akcji Oferowanych,
która będzie wskazana w skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego zaproszeniu do złożenia zapisu i
w tym kontekście liczba Akcji Oferowanych wskazana w skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego
zaproszeniu do złożenia zapisu jest maksymalną liczbą Akcji Oferowanych, na które może złożyć zapisy Inwestor
Instytucjonalny (przy czym liczba ta może być inna dla każdego Inwestora Instytucjonalnego). Zapisy opiewające
łącznie na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w zaproszeniu, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, będą traktowane jako zapisy na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych, na które może złożyć
zapis dany Inwestor Instytucjonalny. Instytucje zarządzające aktywami na zlecenie mogą złożyć jeden zapis
zbiorczy na rzecz poszczególnych klientów, dołączając do zapisu listę inwestorów zawierającą dane wymagane
jak w formularzu zapisu. W przypadku złożenia przez Inwestora Instytucjonalnego zapisu na mniejszą liczbę Akcji
Oferowanych niż wynikająca z otrzymanego zaproszenia, Inwestorowi takiemu może zostać przydzielona liczba
Akcji Oferowanych wynikająca ze złożonego przez niego zapisu, mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż
wynikająca ze złożonego przez niego zapisu lub może nie zostać przydzielona żadna Akcja Oferowana.
Inwestor Instytucjonalny w formularzu zapisu wyraża zgodę na przydzielenie mu albo wyłącznie Akcji Nowej
Emisji, albo wyłącznie Akcji Sprzedawanych, albo zarówno Akcji Nowej Emisji, jak i Akcji Sprzedawanych, przy
czym intencją Spółki i Oferujących jest przydzielenie w pierwszej kolejności Akcji Nowej Emisji, a następnie
Akcji Sprzedawanych.
Inwestorzy w Transzy Pracowniczej
W ramach Transzy Pracowniczej zapisy na Akcje Nowej Emisji mogą składać jedynie Inwestorzy w Transzy
Pracowniczej, tj. inwestorzy, którzy spełniają warunki udziału w tej transzy określone przez Spółkę, i którzy
składając zapis zamierzają skorzystać z prawa udziału w Transzy Pracowniczej. W przypadku zamiaru objęcia
przez Inwestorów w Transzy Pracowniczej większej liczby Akcji Nowej Emisji niż liczba akcji wynikająca z ich
udziału w Transzy Pracowniczej, Inwestorzy w Transzy Pracowniczej mogą złożyć zapis na Akcje Nowej Emisji
w Transzy Inwestorów Indywidualnych, po Cenie Maksymalnej Akcji Nowej Emisji obowiązującej dla
Inwestorów Indywidualnych (tj. nieuwzględniającej dyskonta dla Inwestorów w Transzy Pracowniczej).
Minimalna liczba Akcji Nowej Emisji objęta zapisem w ramach Transzy Pracowniczej wynosi 1 (jedna) akcja.
Maksymalna liczba Akcji Nowej Emisji objęta zapisem przez Inwestora w Transzy Pracowniczej nie może być
większa niż liczba Akcji Nowej Emisji określona przez Spółkę w stosunku do danego Inwestora w Transzy
Pracowniczej.
W ramach Transzy Pracowniczej Inwestorzy są uprawnieni do złożenia jednego zapisu. Zapis opiewający na liczbę
Akcji Nowej Emisji większą niż liczba określona przez Spółkę w stosunku do danego Inwestora w Transzy
Pracowniczej będzie traktowany jak zapis na liczbę Akcji Nowej Emisji określoną przez Spółkę w stosunku do
danego Inwestora w Transzy Pracowniczej.
Zapisy w Transzy Pracowniczej będą przyjmowane w formie pisemnej na formularzach zapisu dostępnych w
POK-ach Globalnego Koordynatora lub z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji określonych w
umowach pomiędzy Inwestorem w Transzy Pracowniczej a Globalnym Koordynatorem oraz stosownych
regulaminach Globalnego Koordynatora. Inwestor w Transzy Pracowniczej zainteresowany nabyciem Akcji
Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej musi posiadać rachunek papierów wartościowych prowadzony przez
Globalnego Koordynatora.
Przed złożeniem zapisu na Akcje Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej, Inwestor w Transzy Pracowniczej
niebędący klientem Globalnego Koordynatora, zobowiązany będzie do zawarcia z Globalnym Koordynatorem
umowy przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w
art. 74b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie oraz prowadzenia i obsługi rachunku maklerskiego (dotyczy Inwestora w
Transzy Pracowniczej niebędącego klientem Globalnego Koordynatora). Umowy powinny zostać zawarte
najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia przyjmowania zapisów od Inwestorów w Transzy Pracowniczej.
W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów na Akcje Nowej Emisji w Transzy
Pracowniczej przez Inwestorów w Transzy Pracowniczej, w szczególności na temat: (i) zasad i dokumentów
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wymaganych przy składaniu zapisów na Akcje Nowej Emisji, w tym przez przedstawicieli ustawowych,
pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu Inwestorów w Transzy Pracowniczej; oraz (ii) możliwości
składania zapisów w innej formie niż pisemna, Inwestorzy w Transzy Pracowniczej powinni skontaktować się z
Globalnym Koordynatorem.
W momencie składania zapisu na Akcje Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej Inwestor zobowiązany jest złożyć
nieodwołalną dyspozycję deponowania nabytych przez niego Akcji Nowej Emisji na prowadzonym dla niego
rachunku papierów wartościowych. Dyspozycja deponowania Akcji Nowej Emisji stanowi integralną część
formularza zapisu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje
Nowej Emisji ponosi Inwestor.
Inwestorzy w Transzy Pracowniczej składają zapisy po Cenie Maksymalnej w Transzy Pracowniczej. Zapisy
zawierające cenę inną niż Cena Maksymalna w Transzy Pracowniczej będą nieważne.
Zasady płatności za Akcje Oferowane
Inwestorzy Indywidualni
Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Akcje Nowej Emisji zobowiązani są je opłacić najpóźniej w
momencie składania zapisu w kwocie w złotych stanowiącej iloczyn liczby Akcji Nowej Emisji, na jaką Inwestor
składa zapis oraz Ceny Maksymalnej powiększonej o ewentualną prowizję maklerską firmy inwestycyjnej
przyjmującej zapis. Płatność za Akcje Nowej Emisji musi być dokonana zgodnie z regulacjami obowiązującymi
w danej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis na Akcje Nowej Emisji. Opłacenie zapisu na Akcje Nowej Emisji
ze środków na rachunku papierów wartościowych Inwestora może nastąpić jedynie poprzez wykorzystanie
niezablokowanych środków pieniężnych tego Inwestora zdeponowanych na jego rachunku pieniężnym
prowadzonym dla rachunku papierów wartościowych. Nierozliczone należności nie mogą stanowić wpłaty na
Akcje Nowej Emisji. W przypadku braku pokrycia na rachunku zapis Inwestora Indywidualnego nie zostanie
przyjęty.
Wpłata na Akcje Nowej Emisji objęte zapisem powiększona o ewentualną prowizję maklerską zostanie
zablokowana w chwili składania zapisu na rachunku pieniężnym prowadzonym dla rachunku papierów
wartościowych danego Inwestora Indywidualnego przez firmę inwestycyjną przyjmującą ten zapis.
Zapis Inwestora Indywidualnego, w przypadku dokonania niepełnej lub nieterminowej wpłaty, jest nieważny w
całości. Wpłaty na Akcje Nowej Emisji nie podlegają oprocentowaniu.
Inwestorzy Instytucjonalni
Inwestorzy Instytucjonalni powinni opłacić składany zapis najpóźniej do końca ostatniego dnia przyjmowania
zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych w złotych w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby Akcji
Oferowanych, na którą Inwestor Instytucjonalny złożył zapis lub zapisy, oraz Ostatecznej Ceny Akcji
Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, w sposób zgodny z instrukcjami wskazanymi w zaproszeniu do
złożenia zapisów.
W przypadku dokonania przez Inwestora Instytucjonalnego niepełnej wpłaty na Akcje Oferowane bądź złożenia
przez Inwestora Instytucjonalnego zapisu lub zapisów na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą niż określona w
zaproszeniu, temu Inwestorowi Instytucjonalnemu zostanie przydzielona taka liczba Akcji Oferowanych, na jaką
Inwestor Instytucjonalny dokonał wpłaty lub też na podstawie uznaniowego wyboru Spółki takiemu Inwestorowi
Instytucjonalnemu może zostać przydzielona mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż wynikająca z dokonanej
wpłaty lub może nie zostać mu przydzielona żadna Akcja Oferowana.
Różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez Inwestora Instytucjonalnego, a iloczynem liczby Akcji Oferowanych
przydzielonych danemu Inwestorowi Instytucjonalnemu oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla
Inwestorów Instytucjonalnych zostanie zwrócona Inwestorowi Instytucjonalnemu.
Wpłaty z tytułu zapisów na Akcje Oferowane powinny być dokonywane przelewem w złotych, na rachunek
wskazany w zaproszeniu do złożenia zapisu. Jako datę wpłaty uznaje się datę uznania tego rachunku kwotą
pieniężną. Środki wpłacane za Akcje Oferowane nie są oprocentowane.
Inwestorzy w Transzy Pracowniczej
Inwestorzy składający zapisy na Akcje Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej zobowiązani są je opłacić
najpóźniej w momencie składania zapisu w kwocie w złotych stanowiącej iloczyn liczby Akcji Nowej Emisji, na
jaką Inwestor w Transzy Pracowniczej składa zapis oraz Ceny Maksymalnej w Transzy Pracowniczej. Płatność za
Akcje Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej musi być dokonana zgodnie z regulacjami obowiązującymi u
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Globalnego Koordynatora, poprzez obciążenie przez Globalnego Koordynatora rachunku pieniężnego
przypisanego do obsługi rachunku papierów wartościowych Inwestora prowadzonego przez Globalnego
Koordynatora, na który to rachunek pieniężny Inwestor dokonał uprzednio stosownego uznania środkami
pieniężnymi w kwocie nie niższej niż wartość zapisu Inwestora na Akcje Nowej Emisji. Opłacenie zapisu na Akcje
Nowej Emisji ze środków na rachunku papierów wartościowych Inwestora w Transzy Pracowniczej może nastąpić
jedynie poprzez wykorzystanie niezablokowanych środków pieniężnych tego Inwestora zdeponowanych na jego
rachunku pieniężnym prowadzonym dla rachunku papierów wartościowych. Nierozliczone należności nie mogą
stanowić wpłaty na Akcje Nowej Emisji. W przypadku braku pokrycia na rachunku pieniężnym prowadzonym dla
rachunku papierów wartościowych zapis Inwestora na Akcje Nowej Emisji nie zostanie przyjęty.
Wpłata na Akcje Nowej Emisji objęte zapisem Inwestora w Transzy Pracowniczej zostanie zablokowana w chwili
składania zapisu na rachunku pieniężnym prowadzonym dla rachunku papierów wartościowych danego Inwestora
przez Globalnego Koordynatora przyjmującego ten zapis.
Zapis Inwestora w Transzy Pracowniczej na Akcje Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej, w przypadku
dokonania niepełnej lub nieterminowej wpłaty, jest nieważny w całości. Wpłaty na Akcje Nowej Emisji nie
podlegają oprocentowaniu.
Przydział Akcji Oferowanych. Zwrot wpłat na Akcje Oferowane
Decyzje o: (i) liczbie i kategorii Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone poszczególnym kategoriom
Inwestorów (z zastrzeżeniem przydzielenia Inwestorom w Transzy Pracowniczej Akcji Serii B zgodnie z § 6
Uchwały Emisyjnej), oraz (ii) przydziale Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym Inwestorom
Instytucjonalnym będą miały charakter uznaniowy i zostaną podjęte przez Spółkę, Oferujących i Globalnego
Koordynatora na warunkach określonych w umowach zawartych pomiędzy Emitentem i Globalnym
Koordynatorem oraz Oferującymi i Globalnym Koordynatorem, po zakończeniu procesu budowania księgi
popytu.
Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Akcji Nowej Emisji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom w
Transzy Pracowniczej, jak również Inwestorom Instytucjonalnym. Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie
Akcji Sprzedawanych wyłącznie Inwestorom Instytucjonalnym.
Zapisy złożone i w pełni opłacone przez Inwestorów w Transzy Pracowniczej będą traktowane preferencyjnie przy
przydziale Akcji Nowej Emisji w ten sposób, że Inwestorom w Transzy Pracowniczej zostaną przydzielone Akcje
Nowej Emisji zgodnie ze złożonymi zapisami (z uwzględnieniem maksymalnej liczby Akcji Nowej Emisji do
nabycia których uprawnieni będą poszczególni Inwestorzy w Transzy Pracowniczej), które nie będą podlegały
redukcji. Poza tym sposób traktowania przy przydziale Akcji Oferowanych nie będzie uzależniony od tego, przez
jaki podmiot lub za pośrednictwem jakiego podmiotu został złożony zapis, za wyjątkiem uznaniowego wyboru
poszczególnych Inwestorów Instytucjonalnych, do których zostaną wysłane zaproszenia do złożenia zapisu na
Akcje Oferowane.
W zakresie, w jakim będą tego wymagać przepisy prawa, informacje dotyczące wyników przydziału Akcji
Oferowanych zostaną opublikowane w raporcie bieżącym zgodnie z §16 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia o Raportach.
Informację dotyczącą liczby i kategorii przydzielonych Akcji Oferowanych danemu Inwestorowi każdy Inwestor
będzie mógł uzyskać w podmiocie prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych.
Z chwilą dokonania przydziału Akcji Oferowanych nastąpi zamknięcie Oferty. Najwcześniejszy możliwy termin
zamknięcia Oferty został wskazany w punkcie „—Przewidywanym harmonogramie Oferty” powyżej.
Inwestorzy Indywidualni
Przydział Akcji Nowej Emisji poszczególnym Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany za pośrednictwem
GPW, zgodnie z prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami, przy zachowaniu zasad opisanych poniżej.
Przydział Akcji Nowej Emisji poszczególnym Inwestorom Indywidualnym nastąpi na podstawie złożonych przez
nich zapisów, pod warunkiem opłacenia zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „—Zasady płatności za
Akcje Oferowane—Inwestorzy Indywidualni”.
Akcje Nowej Emisji zostaną przydzielone wyłącznie tym Inwestorom Indywidualnym, którzy prawidłowo złożyli
i opłacili zapisy na Akcje Nowej Emisji po Cenie Maksymalnej, powiększonej o ewentualną prowizję firmy
inwestycyjnej przyjmującej zapis.
Jeżeli liczba Akcji Nowej Emisji, na które dokonali zapisy Inwestorzy Indywidualni, nie przekroczy liczby Akcji
Nowej Emisji oferowanych tym Inwestorom, Inwestorom Indywidualnym zostaną przydzielone Akcje Nowej
Emisji w liczbie wynikającej z prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów. W przypadku złożenia przez
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Inwestorów Indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Nowej Emisji obejmujących łącznie większą liczbę Akcji
Nowej Emisji niż liczba Akcji Nowej Emisji oferowanych tym Inwestorom, przydział Akcji Nowej Emisji
Inwestorom Indywidualnym nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów.
Ułamkowe części Akcji Nowej Emisji zostaną zaokrąglone w dół do najbliższej liczby całkowitej a pozostałe
Akcje Nowej Emisji nieprzyznane w wyniku zaokrągleń, zostaną przydzielone Inwestorom Indywidualnym,
którzy złożyli kolejno zapisy na największą liczbę Akcji Nowej Emisji. W przypadku zapisów na równą liczbę
Akcji Nowej Emisji o przydziale zdecyduje losowanie. Inwestorom Indywidualnym nie gwarantuje się żadnej
minimalnej wielkości pojedynczego przydziału, tym samym istnieje możliwość, że poszczególnym Inwestorom
Indywidualnym nie zostanie przyznana taka liczba Akcji Nowej Emisji, jak wynikająca z prawidłowo złożonych
i opłaconych zapisów.
Inwestorzy Indywidualni, którym nie przyznano żadnych Akcji Nowej Emisji lub których zapisy na Akcje
Oferowane proporcjonalnie zredukowano lub uznano za nieważne, otrzymają zwrot dokonanych wpłat lub nadpłat
na rachunek wskazany przez Inwestora w formularzu zapisu, zgodnie z procedurami stosowanymi przez
Globalnego Koordynatora lub danego Członka Konsorcjum Detalicznego, w terminie do 7 dni od Dnia Przydziału
lub od ogłoszenia decyzji o odwołaniu Oferty. Środki będą zwracane bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań
w związku z kosztami poniesionymi przez Inwestorów Indywidualnych w trakcie składania zapisów na Akcje
Nowej Emisji. Na takich samych zasadach, jak opisane powyżej, będą zwracane środki pieniężne stanowiące
nadpłatę powstałą w sytuacji, gdy Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych będzie
niższa niż Cena Maksymalna, po której Inwestorzy Indywidualni dokonywali wpłat na Akcje Nowej Emisji.
Zawiadomienia o przydziale Akcji Nowej Emisji oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostaną przekazane
zgodnie z procedurami firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych Inwestorów
Indywidualnych, którym przydzielono Akcje Nowej Emisji.
Inwestorzy Instytucjonalni
Przydział Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym nastąpi na podstawie złożonych
przez nich zapisów, pod warunkiem opłacenia zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „—Zasady
płatności za Akcje Oferowane—Inwestorzy Instytucjonalni”. Inwestor Instytucjonalny wyraża zgodę na
przydzielenie mu albo wyłącznie Akcji Nowej Emisji, albo wyłącznie Akcji Sprzedawanych, albo zarówno Akcji
Nowej Emisji, jak i Akcji Sprzedawanych, przy czym intencją Spółki i Oferujących jest przydzielenie w pierwszej
kolejności Akcji Nowej Emisji, a następnie Akcji Sprzedawanych.
Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Oferowane zostaną
wysłane przez Globalnego Koordynatora do Inwestorów Instytucjonalnych. Inwestorom Instytucjonalnym, do
których wysłane zostaną zaproszenia, Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze wskazaną w
zaproszeniach liczbą Akcji Oferowanych, pod warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia zapisu.
Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy Indywidualni wycofali się ze złożonych zapisów zgodnie
z postanowieniami Rozporządzenia Prospektowego, mogą być przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym,
zarówno tym, którzy wzięli udział w budowaniu księgi popytu, jak i tym, którzy nie wzięli udziału w budowaniu
księgi popytu („Inwestorzy Zastępczy”), pod warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia zapisów złożonych
w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia takich zapisów na Akcje Oferowane zgodnie z warunkami opisanymi w
niniejszym rozdziale.
Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy Instytucjonalni: (i) wycofali się ze złożonego zapisu
zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prospektowego; (ii) nie złożyli zapisów w odpowiedzi na zaproszenie;
lub (iii) nie opłacili złożonych zapisów w terminie, mogą zostać zaoferowane i przydzielone Inwestorom
Zastępczym, pod warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia zapisów złożonych w odpowiedzi na zaproszenie
do złożenia takich zapisów na Akcje Oferowane zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym rozdziale.
W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Akcje Oferowane bądź złożenia przez Inwestora Instytucjonalnego
zapisu lub zapisów na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą niż określona w zaproszeniu do złożenia zapisu na
Akcje Oferowane, danemu Inwestorowi Instytucjonalnemu zostanie przydzielona taka liczba Akcji Oferowanych,
na jaką Inwestor Instytucjonalny dokonał wpłaty, lub też na podstawie uznaniowego wyboru Spółki w
porozumieniu z Oferującymi takiemu Inwestorowi Instytucjonalnemu może zostać przydzielona mniejsza liczba
Akcji Oferowanych niż wynikająca z dokonanej wpłaty lub może nie zostać mu przydzielona żadna Akcja
Oferowana. W przypadku złożenia przez Inwestora Instytucjonalnego zapisu lub zapisów na większą liczbę Akcji
Oferowanych niż wynikająca z otrzymanego zaproszenia, takiemu Inwestorowi Instytucjonalnemu może zostać
przydzielona liczba Akcji Oferowanych wynikająca z otrzymanego przez niego zaproszenia.
Zwrot środków pieniężnych Inwestorom Instytucjonalnym, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych lub
których zapisy na Akcje Oferowane zostały unieważnione lub nieuwzględnione, oraz nadpłat zostanie dokonany
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w terminie do 7 dni od Dnia Przydziału Akcji Oferowanych lub od daty ogłoszenia decyzji o odstąpieniu od Oferty,
bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań na rachunek wskazany w formularzu zapisu przez danego Inwestora
Instytucjonalnego.
Inwestorzy w Transzy Pracowniczej
Przydział Akcji Nowej Emisji oferowanych poszczególnym Inwestorom w Transzy Pracowniczej nastąpi na
podstawie złożonych przez Inwestorów zapisów, pod warunkiem opłacenia zapisów zgodnie z zasadami
opisanymi w punkcie „—Zasady płatności za Akcje Oferowane—Inwestorzy w Transzy Pracowniczej”. Inwestor
wyraża zgodę na przydzielenie mu Akcji Nowej Emisji.
Zwrot nadpłat zostanie dokonany w terminie do 7 dni od Dnia Przydziału Akcji Oferowanych lub od daty
ogłoszenia decyzji o odstąpieniu od Oferty, bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań na rachunek wskazany
w formularzu zapisu przez danego Inwestora w Transzy Pracowniczej.
W celu uzyskania informacji na temat zasad przydziału Akcji Nowej Emisji Inwestorom w Transzy Pracowniczej
i ewentualnych zwrotów wpłat na Akcje Nowej Emisji Inwestorom w Transzy Pracowniczej, Inwestorzy ci
powinni zwrócić się do Globalnego Koordynatora, który przekaże szczegółowe informacje.
Rozliczenie Oferty
Globalny Koordynator wystawi zlecenia rozrachunku celem przeniesienia Akcji Oferowanych na rachunki
papierów wartościowych Inwestorów.
W wyniku przydziału Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów zostaną zapisane
Akcje Sprzedawane lub Prawa do Akcji uprawniające do Akcji Nowej Emisji. Zapisanie Akcji Sprzedawanych
lub Praw do Akcji uprawniających do Akcji Nowej Emisji nastąpi na rachunki papierów wartościowych
Inwestorów wskazane w dyspozycji deponowania, stanowiącej integralną część formularza zapisu (pod
warunkiem, że dane przekazane przez Inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach
papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe). Zapisanie Praw do Akcji na rachunkach papierów
wartościowych Inwestorów Indywidualnych nastąpi w ramach specjalnej sesji giełdowej, której rozliczenie
zgodnie z harmonogramem nastąpi w tym samym dniu.
Niezwłocznie po dokonaniu przydziału i po podjęciu odpowiednich uchwał przez zarząd KDPW, na rachunkach
papierów wartościowych Inwestorów zostaną zapisane Akcje Sprzedawane. Prawa do Akcji zostaną zapisane na
rachunkach papierów wartościowych Inwestorów w terminie do 3 dni od otrzymania przez KDPW uchwały
zarządu GPW w sprawie dopuszczenia Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym.
Jeżeli dane przekazane przez Inwestora na potrzeby zapisania Akcji Sprzedawanych lub Praw do Akcji będą
niekompletne lub nieprawidłowe, Inwestor musi liczyć się z zapisaniem Akcji Sprzedawanych lub Praw do Akcji
na swój rachunek papierów wartościowych w terminie późniejszym, po uzupełnieniu lub skorygowaniu przez
Inwestora niezbędnych danych.
Globalny Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za brak zapisania Akcji Sprzedawanych lub Praw do Akcji
wynikający z niekompletnych lub nieprawidłowych danych przekazanych przez Inwestora na potrzeby zapisania
Akcji Sprzedawanych lub Praw do Akcji.
Niedojście Oferty do skutku
Poza przypadkami odstąpienia Spółki od przeprowadzenia Oferty opisanymi w punkcie „—Zawieszenie Oferty
lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty—Odstąpienie (wycofanie z Oferty)”, Oferta nie dojdzie do skutku w
następujących przypadkach: (i) co najmniej jedna Akcja Nowej Emisji nie zostanie objęta i należycie opłacona;
lub (ii) Zarząd nie złoży w sądzie rejestrowym wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji Akcji Nowej Emisji w terminie przewidzianym przez prawo; lub (iii) uprawomocni się
postanowienie sądu rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
Akcji Nowej Emisji.
Uchwała Emisyjna zawiera upoważnienie dla Zarządu do ustalenia ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji
oferowanych w Ofercie oraz do określenia, zgodnie z art. 432 § 4 KSH, ostatecznej sumy, o jaką zostanie
podwyższony kapitał zakładowy. Zarząd zamierza skorzystać z udzielonego upoważnienia i określić ostateczną
liczbę Akcji Nowej Emisji oferowanych w Ofercie, jednak na Datę Prospektu ostateczna liczba Akcji Nowej
Emisji nie została ustalona. Nie można wykluczyć ryzyka, iż w przypadku określenia przez Zarząd ostatecznej
liczby Akcji Nowej Emisji oferowanych w Ofercie oraz subskrybowania przez Inwestorów w Ofercie mniejszej
liczby Akcji Nowej Emisji niż ustalana przez Zarząd sąd rejestrowy może uznać, iż emisja Akcji Nowej Emisji
nie doszła do skutku, i w konsekwencji odmówić rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.
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Emisja Akcji Nowej Emisji wymaga zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki. Zarząd jest zobowiązany złożyć w odpowiednim terminie do sądu rejestrowego wniosek o zarejestrowanie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególności oświadczeniem
określającym ostateczną sumę, o jaką został podwyższony kapitał zakładowy, wysokość objętego kapitału oraz
doprecyzowującego treść Statutu, w zakresie kapitału zakładowego Spółki, na podstawie liczby Akcji Nowej
Emisji objętych ważnymi zapisami. Niezłożenie wniosku przez Zarząd, w tym niezłożenie powyższego
oświadczenia spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji
Nowej Emisji a tym samym niedojście emisji Akcji Nowej Emisji do skutku.
Ponadto, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie nastąpi również, jeżeli właściwy sąd rejestrowy
prawomocnie odmówi rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.
W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego niedojście do skutku Oferty w zakresie emisji Akcji Nowej
Emisji, informacja na ten temat zostanie przekazana do publicznej wiadomości w drodze komunikatu
aktualizującego, w sposób w jaki został opublikowany Prospekt.
W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Nowej Emisji na skutek niedokonania rejestracji podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji przed dopuszczeniem Praw do Akcji do obrotu na
GPW, zwrot wpłat dokonanych na Akcje Nowej Emisji zostanie dokonany według zasad określonych w KSH.
W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Nowej Emisji na skutek niedokonania rejestracji podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW,
zwrot wpłat dokonanych na Akcje Nowej Emisji zostanie dokonany na rzecz tych właścicieli Praw do Akcji, na
rachunkach których na koniec ostatniego dnia notowań Praw do Akcji na GPW zapisane będą Prawa do Akcji. Z
zastrzeżeniem ostatniego akapitu niniejszego punktu, kwota zwracana na rzecz tych właścicieli Praw do Akcji
stanowić będzie iloczyn liczby Praw do Akcji znajdujących się na rachunkach papierów wartościowych właścicieli
Praw do Akcji oraz Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Instytucjonalnych. Właściciele Praw
do Akcji nie będą uprawnieni do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym w szczególności
kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Nowej Emisji. W przypadku, gdyby powyższa
sytuacja była konsekwencją działania lub zaniechania działania ze strony Spółki, właściciele Praw do Akcji będą
mieli prawo do ubiegania się o odszkodowanie od Spółki na zasadach ogólnych.
Jeżeli Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie wyższa niż Ostateczna Cena
Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, a Akcje Nowej Emisji zostaną przydzielone także
Inwestorom Instytucjonalnym, wówczas Inwestorzy Indywidualni i Inwestorzy Instytucjonalni obejmą Prawa do
Akcji po różnych cenach. Ze względu na to, że od pierwszego dnia notowania Praw do Akcji na GPW Prawa do
Akcji objęte przez Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych będą swobodnie zbywalne, na
koniec ostatniego dnia notowań Praw do Akcji na GPW nie będzie istniała możliwość ustalenia, które Prawa do
Akcji zostały objęte przez określoną kategorię Inwestorów. W konsekwencji w przypadku niedojścia do skutku
emisji Akcji Nowej Emisji po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW kwota zwracana właścicielom Praw
do Akcji (Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym) stanowić będzie iloczyn liczby Praw do
Akcji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych właściciela Praw do Akcji oraz Ostatecznej Ceny
Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Instytucjonalnych. Jeżeli Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla
Inwestorów Instytucjonalnych będzie wyższa niż Ostateczna Cena Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów
Indywidualnych, wówczas Inwestorzy Indywidualni będący właścicielami Praw do Akcji otrzymają zwrot wpłat
w wysokości wyższej niż wpłaty, które faktycznie zostaną przez nich dokonane na Akcje Nowej Emisji.
Ponadto, niedojście do skutku emisji Akcji Nowej Emisji na skutek niedokonania rejestracji podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW
może oznaczać poniesienie straty przez właścicieli Praw do Akcji w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacili na rynku
wtórnym za Prawa do Akcji, będzie wyższa od przysługującej im kwoty zwrotu. Również, w takim przypadku
osoby mające Prawa do Akcji nie będą uprawnione do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w
tym kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Nowej Emisji. W przypadku, gdyby powyższa
sytuacja była konsekwencją działania lub zaniechania działania ze strony Spółki, właściciele Praw do Akcji będą
mieli prawo do ubiegania się o odszkodowanie od Spółki na zasadach ogólnych.
Ze względu na to, że Prawa do Akcji i Akcje Nowej Emisji przydzielane Inwestorom w Transzy Pracowniczej
będą objęte blokadą (zob. „—Uprawnieni Inwestorzy”), Inwestorzy w Transzy Pracowniczej nie będą mieli
możliwości zbycia Praw do Akcji, dzięki czemu na koniec ostatniego dnia notowań Praw do Akcji na GPW
możliwe będzie ustalenie, które Prawa do Akcji zostały objęte przez Inwestorów w Transzy Pracowniczej po cenie
z dyskontem w stosunku do Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych. W
konsekwencji w przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Nowej Emisji na skutek niedokonania rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji po dopuszczeniu Praw do Akcji do
obrotu na GPW kwota zwracana Inwestorom w Transzy Pracowniczej stanowić będzie iloczyn liczby Praw do
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Akcji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Inwestora w Transzy Pracowniczej oraz Ostatecznej
Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów w Transzy Pracowniczej.
Rejestracja akcji w depozycie papierów wartościowych
Akcje Dopuszczane (w tym Akcje Sprzedawane oraz Akcje Nowej Emisji) i Prawa do Akcji, zostaną
zdematerializowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego oraz regulacjami
KDPW. Akcje Dopuszczane (w tym Akcje Sprzedawane oraz Akcje Nowej Emisji) i Prawa do Akcji, zostaną
zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW (z siedzibą w Warszawie i adresem: ul.
Książęca 4, 00-498 Warszawa), będącym centralną instytucją depozytową papierów wartościowych w Polsce.
KDPW_CCP S.A., spółka zależna KDPW, będzie rozliczać transakcje na Akcjach Dopuszczanych w ramach
wtórnego obrotu tymi papierami wartościowymi, w szczególności obrotu na GPW.
KDPW nada Akcjom Dopuszczanym (w tym Akcjom Sprzedawanym oraz Akcjom Nowej Emisji) i Prawom do
Akcji, kody ISIN na potrzeby ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych.
Notowanie akcji
Na Datę Prospektu Akcje Istniejące nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani jakimkolwiek innym
odpowiednim rynku.
Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj. wszystkich Akcji
Istniejących, tj. 27.500.000 istniejących Akcji Serii A (w tym Akcji Sprzedawanych) i nie więcej niż 2.062.512
nowo emitowanych Akcji Serii B (razem Akcje Dopuszczane) oraz nie więcej niż 2.062.512 praw do nowo
emitowanych Akcji Serii B (Praw do Akcji) do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym będącym
rynkiem oficjalnych notowań giełdowych) prowadzonym przez GPW.
Zamiarem Spółki jest ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW w pierwszej kolejności
Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Praw do Akcji, a niezwłocznie po zarejestrowaniu
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji wprowadzenie ich do obrotu na
GPW. W tym zakresie niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
Akcji Nowej Emisji Spółka podejmie działania mające na celu wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na
GPW. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o Akcje Nowej Emisji przez sąd rejestrowy,
zostaną one zapisane na rachunkach papierów wartościowych właścicieli Praw do Akcji, na których będą zapisane
Prawa do Akcji w dniu rozliczenia transakcji dokonanych w ostatnim dniu notowań Praw do Akcji na GPW. W
zamian za każde Prawo do Akcji na rachunkach właścicieli Praw do Akcji zostanie zapisana jedna Akcja Nowej
Emisji, w wyniku czego Prawa do Akcji wygasną. Dzień wygaśnięcia Praw do Akcji będzie ostatnim dniem ich
obrotu na GPW, a następny dzień obrotu na GPW będzie pierwszym dniem notowań Akcji Nowej Emisji pod tym
samym kodem ISIN, którym oznaczone zostaną Akcje Istniejące.
W przypadku, gdy po przeprowadzeniu Oferty rozproszenie akcjonariatu w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych
i pozostałych Akcji Istniejących nie będzie wystarczające do ich dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym
GPW równocześnie z Prawami do Akcji, Akcje Sprzedawane i pozostałe Akcje Istniejące zostaną wprowadzone
do obrotu dopiero po rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
Akcji Nowej Emisji oraz rejestracji Akcji Nowej Emisji przez KDPW. Ryzyko związane z możliwością
wprowadzenia do obrotu giełdowego w pierwszej kolejności wyłącznie Praw do Akcji i wprowadzeniem do obrotu
Akcji Istniejących dopiero wraz z Akcjami Nowej Emisji zostało opisane w rozdziale „Czynniki ryzyka—Czynniki
ryzyka związane z Ofertą, rynkiem kapitałowym, Akcjami Dopuszczanymi (w tym Akcjami Sprzedawanymi oraz
Akcjami Nowej Emisji) i Prawami do Akcji—Ryzyko związane z możliwością wprowadzenia do obrotu giełdowego
w pierwszej kolejności wyłącznie Praw do Akcji”.
W związku z zamiarem Spółki wskazanym powyżej oraz Ofertą, Spółka złoży do KDPW wniosek o rejestrację
Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych, i Praw do Akcji w depozycie papierów wartościowych
prowadzonym przez KDPW tak, aby rejestracja Akcji Istniejących i Praw do Akcji w depozycie nastąpiła w
terminie umożliwiającym dokonanie ich przydziału Inwestorom oraz zapisanie Akcji Sprzedawanych i Praw do
Akcji na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów na zasadach i w terminie określonych w Prospekcie.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji Spółka złoży do
KDPW wniosek o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Nowej
Emisji pod tym samym kodem ISIN co Akcje Istniejące.
Konsekwencją przyjętego przez Spółkę zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW
w pierwszej kolejności Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Praw do Akcji, a Akcji Nowej Emisji
niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji,
może być, w sytuacji (i) niedokonania rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
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w drodze emisji Akcji Nowej Emisji; albo (ii) niedopuszczenia Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku
regulowanym w terminie ważności prospektu, pozostanie w obrocie na rynku regulowanym wyłączenie Akcji
Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych. Mając na uwadze ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Istniejącymi
niebędącymi przedmiotem Oferty do dnia upływu czterech lat kalendarzowych od dnia pierwszego notowania
akcji Spółki na rynku głównym GPW (zob. „Znaczni akcjonariusze i Oferujący—Oferujący—Umowy Lock-up z
Oferującymi”), płynność tych akcji będzie istotnie ograniczona. W efekcie inwestorzy, którzy nabędą Akcje
Sprzedawane mogą mieć ograniczoną możliwość dokonywania obrotu akcjami Spółki, co w efekcie może mieć
istotnie negatywny wpływ na cenę rynkową Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych (zob. „Czynniki
ryzyka—Czynniki ryzyka związane z Ofertą, rynkiem kapitałowym, Akcjami Dopuszczanymi (w tym Akcjami
Sprzedawanymi oraz Akcjami Nowej Emisji) i Prawami do Akcji—Ryzyko dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu
na rynku regulowanym wyłączenie Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych”).
Konsekwencje niedokonania rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
emisji Akcji Nowej Emisji, w tym warunki zwrotu dokonanych przez Inwestorów wpłat na Akcje Nowej Emisji,
zostały omówione w punkcie „—Niedojście Oferty do skutku” powyżej.
Konsekwencje odmowy dopuszczenia Akcji Nowej Emisji do obrotu na GPW w terminie ważności Prospektu
pomimo rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym warunki zwrotu
dokonanych przez Inwestorów wpłat na Akcje Nowej Emisji, zostały omówione w punkcie „—Wymogi
wynikające z art. 5a Ustawy o Ofercie” poniżej.
Spółka dołoży wszelkich starań, aby Akcje Dopuszczane (w tym Akcje Sprzedawane i Akcje Nowej Emisji) oraz
Prawa do Akcji, w możliwie najkrótszych terminach od Dnia Przydziału Akcji Oferowanych oferowanych w
ramach Oferty dopuścić i wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW.
Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych (w tym Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Nowej Emisji) i
Praw do Akcji, do obrotu na rynku regulowanym (w tym podstawowym) GPW wymaga zgody zarządu GPW i
przyjęcia Akcji Dopuszczanych (w tym Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Nowej Emisji) i Praw do Akcji, do
depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW. Zgoda taka może być udzielona, jeśli Spółka
spełni wszystkie wymogi prawne określone w stosownych regulacjach GPW i KDPW oraz w Rozporządzeniu o
Rynku, w tym w szczególności wymogi w zakresie minimalnej liczby akcji w wolnym obrocie, jak również
wymogi wynikające ze Wspólnego Stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad publicznego charakteru obrotu giełdowego. Warunki
dotyczące dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na GPW, które zostały szczegółowo określone w
Rozporządzeniu o Rynku oraz w odpowiednich regulacjach GPW, dotyczą m.in. zapewnienia odpowiedniej
płynności akcji oraz odpowiedniego poziomu kapitalizacji.
Zgodnie z Rozporządzeniem o Rynku w przypadku rynku podstawowego (będącego rynkiem oficjalnych notowań
giełdowych) minimalna liczba akcji w wolnym obrocie jest zapewniona, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z
których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się: (i) co
najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań lub (ii) co
najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości stanowiącej, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży
akcji, równowartość w złotych co najmniej 17 mln EUR. Ponadto Rozporządzenie o Rynku wymaga, aby: (i)
wniosek o dopuszczenie obejmował wszystkie akcje tego samego rodzaju oraz (ii) emitent publikował
sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne lata
obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie.
Natomiast zgodnie z Regulaminem GPW akcje mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego (na rynku
podstawowym albo równoległym), o ile: (i) został opublikowany lub udostępniony zgodnie z właściwymi
przepisami prawa odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru, albo którego
równoważność w rozumieniu właściwych przepisów prawa została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru,
chyba że opublikowanie, udostępnienie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu
informacyjnego nie jest wymagane; (ii) zbywalność akcji nie jest ograniczona; (iii) w stosunku do emitenta nie
toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne; (iv) z zastrzeżeniem określonych
wyjątków kapitalizacja spółki (rozumiana jako iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny
rynkowej) powinna wynosić co najmniej 60 mln PLN albo równowartość w złotych 15 mln EUR; (v) w posiadaniu
akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu
emitenta, znajduje się co najmniej: (a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz
(b) 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 4 mln
PLN albo równowartości w złotych 1 mln EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej, a także
(vi) akcje znajdują się w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się
płynnego obrotu giełdowego. Ponadto, Zarząd Giełdy dodatkowo ocenia czy obrót akcjami będzie prowadzony w
sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny oraz czy zapewniona będzie swobodna zbywalność akcji. Oceny tej
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Zarząd Giełdy dokonuje zgodnie z wymogami Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/568. Analizując
wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na GPW, GPW bierze pod uwagę aktualną i przewidywaną sytuację
finansową spółki, jej perspektywy rozwoju oraz doświadczenie i kwalifikacje jej kadry zarządzającej, oraz
bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników.
Na Datę Prospektu Spółka nie spełnia kryteriów dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym. Spółka zakłada,
że po zakończeniu Oferty spełni warunki dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych (w tym Akcji
Sprzedawanych oraz Akcji Nowej Emisji) i Praw do Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW. Jeżeli po
zakończeniu Oferty Spółka nie będzie spełniała wymogów dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych
(w tym Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Nowej Emisji) i Praw do Akcji, do obrotu na rynku podstawowym GPW,
Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu na rynku równoległym
prowadzonym przez GPW. Spółka nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do
alternatywnego systemu obrotu (NewConnect).
Biorąc pod uwagę, że niektóre kryteria dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym
(podstawowym oraz równoległym) są uznaniowe i należą do oceny GPW, Spółka nie może zapewnić, że takie
zgody i zezwolenia zostaną uzyskane ani że Akcje Dopuszczane (w tym Akcje Sprzedawane oraz Akcje Nowej
Emisji) i Prawa do Akcji, zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW. Spółka
nie może całkowicie wykluczyć, że z powodu okoliczności leżących poza jej kontrolą dopuszczenie i
wprowadzenie Akcji Dopuszczanych (w tym Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Nowej Emisji) i Praw do Akcji na
rynku podstawowym GPW nastąpi w terminach innych, niż pierwotnie zakładano albo nie nastąpi wcale. Ponadto,
z powodu luki czasowej pomiędzy składaniem zapisów przez Inwestorów a pierwszym dniem notowania Akcji
Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych (zob. „—Przewidywany harmonogram Oferty”), Inwestorzy będą
narażeni na brak płynności Akcji Sprzedawanych przez ten czas.
W przypadku objęcia i opłacenia Akcji Oferowanych w liczbie uniemożliwiającej spełnienie kryterium
dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym lub równoległym) informacja na ten temat zostanie
przekazana do publicznej wiadomości przed przydziałem Akcji Oferowanych w trybie art. 23 ust. 2
Rozporządzenia Prospektowego, tj. w formie suplementu do Prospektu w sposób, w jaki został opublikowany
Prospekt, a termin przydziału Akcji Oferowanych zostanie przesunięty, o ile będzie to mieć uzasadnienie, w celu
umożliwienia Inwestorom wycofania złożonych zapisów na Akcje Oferowane. Również w przypadku zmiany
zamiarów Spółki w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu na
rynku regulowanym informacja taka zostanie przekazana do publicznej wiadomości przed przydziałem Akcji
Oferowanych w trybie wskazanym powyżej, a termin przydziału Akcji Oferowanych również zostanie przesunięty
w celu umożliwienia Inwestorom złożenia oświadczenia o wycofaniu złożonego zapisu na Akcje Oferowane.
Suplement zostanie opublikowany także w przypadku niespełniania warunków dopuszczenia Akcji
Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW i niepodjęcia przez Spółkę decyzji o
zmianie zamiarów w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu
regulowanego.
Nie ma innych papierów wartościowych tej samej klasy co Akcje Oferowane, które będą subskrybowane lub
plasowane jednocześnie z Ofertą.
Wymogi wynikające z art. 5a Ustawy o Ofercie
Zgodnie z art. 5a ust. 3 Ustawy o Ofercie, w przypadku niedopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym
w terminie ważności prospektu środki pieniężne są zwracane inwestorom, a przydzielone w ofercie publicznej
akcje ulegają umorzeniu. Umorzenia dokonuje zarząd emitenta bez zwoływania walnego zgromadzenia.
Powyższej zasady nie stosuje się jeśli emitent złożył w prospekcie oświadczenie, że w przypadku niedopuszczenia
akcji do obrotu na rynku regulowanym będzie ubiegał się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu,
a akcje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w terminie ważności tego prospektu.
Jednocześnie zgodnie z art. 5a ust. 4 Ustawy o Ofercie, środki pieniężne nie są zwracane inwestorowi w przypadku,
gdy wyraził na to zgodę. W takim przypadku przydzielone inwestorowi akcje nie ulegają umorzeniu.
Ponieważ Spółka nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do alternatywnego systemu
obrotu (zob. „—Notowanie akcji” powyżej), do Spółki może znaleźć zastosowanie powołany wyżej przepis art.
5a ust. 3 Ustawy o Ofercie. W ocenie Spółki wskazany przepis dotyczy tylko akcji nowych emisji, tj. w przypadku
Spółki Akcji Serii B (Akcji Nowej Emisji). W efekcie, w przypadku niedopuszczenia Akcji Nowej Emisji do
obrotu na rynku regulowanym w terminie ważności Prospektu Spółka dokona zwrotu środków pieniężnych z tytułu
wpłat Inwestorów na Akcje Nowej Emisji na zasadach opisanych w punkcie „—Niedojście Oferty do skutku”
powyżej, a przydzielone Inwestorom w Ofercie Akcje Nowej Emisji ulegną umorzeniu na zasadach wskazanych
w KSH.
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Wyniki Oferty
Informacja o wynikach Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym Spółki
zgodnie z § 16 Rozporządzenia o Raportach. Informacja o niedojściu Oferty do skutku zostanie przekazana do
publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w formie
suplementu do Prospektu po jego zatwierdzeniu przez KNF, w ten sam sposób, w jaki został opublikowany
Prospekt.
Ograniczenia w zakresie oferowania Akcji Oferowanych
Prospekt został sporządzony wyłącznie na potrzeby Oferty przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w
rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego na terytorium Polski. Spółka, Oferujący i Globalny
Koordynator nie wyrazili ani nie wyrażą zgody na przeprowadzenie jakiejkolwiek oferty Akcji Oferowanych w
drodze oferty publicznej w Polsce w inny sposób niż na podstawie Prospektu ani za pośrednictwem jakiegokolwiek
innego pośrednika finansowego. Ani Spółka, ani Oferujący ani Globalny Koordynator nie podejmowali i nie będą
podejmować działań stanowiących ofertę publiczną Akcji Oferowanych poza terytorium Polski, jak również nie
będą rozpowszechniać Prospektu bądź jakiegokolwiek innego materiału ofertowego lub reklamowego związanego
z ofertą publiczną i dotyczącego Spółki lub Akcji Oferowanych w żadnej jurysdykcji, w której mogłoby to
stanowić ofertę publiczną lub mogłoby wiązać się z obowiązkiem podjęcia dodatkowych działań związanych z
zatwierdzeniem, rejestracją czy też zgłoszeniem Prospektu lub innych dokumentów ofertowych czy związanych z
reklamą oferty publicznej we właściwym organie nadzoru. Akcje Oferowane nie mogą być przedmiotem
bezpośredniej lub pośredniej oferty lub sprzedaży, a Prospekt jak również inne materiały reklamowe związane z
Ofertą nie mogą być rozpowszechniane ani publikowane na lub z terytorium jakiegokolwiek kraju lub jurysdykcji,
inaczej niż z zachowaniem wszelkich stosownych zasad i regulacji właściwych dla danego kraju lub jurysdykcji.
W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie Prospektu oraz promocja Oferty mogą podlegać ograniczeniom
prawnym. Osoby posiadające Prospekt powinny więc zapoznać się z wszelkimi ograniczeniami tego rodzaju,
przestrzegać takich ograniczeń oraz zasad przeprowadzania ograniczonych działań reklamowych w związku z
Ofertą, uwzględniając ograniczenia przedstawione poniżej. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić
naruszenie przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi obowiązującymi w danej jurysdykcji.
Prospekt nie stanowi oferty ani zaproszenia do złożenia oferty lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych
opisanych w Prospekcie adresowanych do jakiejkolwiek osoby w jakiejkolwiek jurysdykcji, jeżeli w takiej
jurysdykcji składanie takiej osobie takiej oferty lub nakłanianie jej do nabycia papierów wartościowych jest
niezgodne z prawem.
Wymogi dotyczące oferowania Akcji Oferowanych
Globalny Koordynator oraz Członkowie Konsorcjum Detalicznego będą przestrzegać i stosować się do przepisów
prawa dotyczących oferowania instrumentów finansowych, w tym w szczególności właściwych przepisów
wynikających z implementacji do polskiego porządku prawnego postanowień MiFID II, w szczególności Ustawy
o Obrocie oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków
postępowania firm inwestycyjnych, banków o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2018 poz. 1112, ze zm.). Zgodnie z wymogami przepisów
prawa, o których mowa powyżej:
•

Globalny Koordynator oraz Członkowie Konsorcjum Detalicznego dokonują oceny odpowiedniości i
adekwatności instrumentów oferowanych swoim klientom, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację
klientów, ich wiedzę i doświadczenie na rynku finansowym;

•

Na podstawie informacji o kliencie Globalny Koordynator oraz Członkowie Konsorcjum Detalicznego
dokonują przypisania klientowi właściwej dla niego grupy docelowej;

•

Jeśli w stosunku do danego klienta Akcje Oferowane znajdą się poza grupą docelową, do której został
przypisany, pracownicy Globalnego Koordynatora oraz Członków Konsorcjum Detalicznego nie będą
oferować mu nabycia Akcji Oferowanych;

•

W przypadku gdy Akcje Oferowane znajdą się w negatywnej grupie docelowej konkretnego klienta,
oferowanie Akcji Oferowanych temu klientowi będzie niedozwolone, z wyjątkiem sytuacji w której
nabycie Akcji Sprzedawanych lub objęcie Akcji Nowej Emisji nastąpi wyłącznie z inicjatywy klienta.
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ROZWODNIENIE
Rozwodnienie w wyniku Oferty
Jeżeli Oferta zostanie zakończona oraz przy założeniu, że wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane i
objęte zapisami, skutkiem Oferty będzie rozwodnienie udziałów obecnych akcjonariuszy w kapitale zakładowym
Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego wynikającego z emisji Akcji Nowej Emisji, przy założeniu, że wszystkie Akcje Nowej Emisji
oferowane w ramach Oferty zostaną objęte przez Inwestorów, Akcje Serii A, które na Datę Prospektu reprezentują
100% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, będą reprezentować
93,02% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące struktury kapitału zakładowego Spółki na Datę Prospektu
oraz struktury kapitału zakładowego po emisji Akcji Nowej Emisji (przy założeniu emisji maksymalnej liczby
Akcji Nowej Emisji).
Na Datę Prospektu

Po emisji Akcji Nowej Emisji

Akcje Serii A

27.500.000

100%

27.500.000

93,02%

Akcje Nowej Emisji
Ogółem

–
27.500.000

–
100%

2.062.512
29.562.512

6,98%
100%

Źródło: Spółka.

Szczegółowe informacje na temat stanu posiadania Akcji Serii A (struktury akcjonariatu Spółki) na Datę Prospektu
znajdują się w rozdziale „Znaczni Akcjonariusze—Znaczni akcjonariusze Spółki na Datę Prospektu”.
W przypadku sprzedaży wszystkich Akcji Sprzedawanych oraz objęcia wszystkich Akcji Nowej Emisji, w wyniku
Oferty odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie udział Oferujących w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące struktury akcjonariatu Spółki po przeprowadzeniu Oferty,
przy założeniu sprzedaży przez Oferujących wszystkich Akcji Sprzedawanych (tj. 2.062.512 Akcji Serii A) oraz
objęcia wszystkich oferowanych przez Spółkę Akcji Nowej Emisji (tj. 2.062.512 Akcji Serii B).

Nazwa akcjonariusza
Oferujący
w tym strony Porozumienia
Uprawnionych Akcjonariuszy
Akcjonariusze, którzy obejmą Akcje
Nowej Emisji
Akcjonariusze, którzy nabędą Akcje
Sprzedawane
Razem

Na Datę Prospektu
Akcje /
odpowiadająca im
liczba
głosów na Walnym
(%)
Zgromadzeniu
27.500.000

Po zakończeniu Oferty
Akcje /
odpowiadająca im
liczba
głosów na Walnym
Zgromadzeniu
(%)
100

25.437.488

86,05

22.771.682

82,81

21.063.804

71,25

0

0

2.062.512

6,98

– (1)
27.500.000

– (1)
100

2.062.512
29.562.512

6,98
100

Na Datę Prospektu wszystkie Akcje Sprzedawane są w posiadaniu Oferujących.
Źródło: Spółka.
(1)

Zaprezentowana w powyższej tabeli struktura akcjonariatu Spółki po przeprowadzeniu Oferty nie uwzględnia
wpływu na strukturę akcjonariatu Spółki ewentualnego ustalenia liczby Akcji Oferowanych oferowanych w
Ofercie na liczbę mniejszą niż maksymalna liczba Akcji Oferowanych.
Przyszłe zmiany w kapitale zakładowym Spółki
W dniu 26 czerwca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę o Emisji Warrantów,
której opis znajduje się w rozdziale „Podstawowe informacje o Emitencie oraz Grupie Emitenta⎯Kapitał
zakładowy⎯Przyszłe zmiany w kapitale zakładowym Spółki”. Na podstawie Uchwały o Emisji Warrantów
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie warunkowo podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż
31.118,44 PLN w drodze emisji Akcji Serii C w liczbie nie większej niż 1.555.922 akcje. Warunkowe
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ma na celu przyznanie praw do objęcia Akcji Serii C posiadaczom
warrantów subskrypcyjnych, które mogą być nieodpłatnie emitowane w liczbie nie większej niż 1.555.922.
Wykonanie Uchwały o Emisji Warrantów i emisja Akcji Serii C, spowoduje dalsze rozwodnienie
dotychczasowych akcjonariuszy oraz Inwestorów, którzy nabędą Akcje Oferowane w Ofercie.
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Poniższa tabela prezentuje informacje na temat hipotetycznej struktury kapitału zakładowego Spółki po emisji
Akcji Serii C w razie emisji maksymalnej liczby Akcji Serii C po wcześniejszej emisji maksymalnej liczby Akcji
Serii B w Ofercie.
Struktura kapitału zakładowego Spółki po emisji Akcji Serii C w przypadku
emisji maksymalnej liczby Akcji Serii B
Serie akcji

Liczba akcji i głosów

(%)

Seria A

27.500.000

88,37

Seria B

2.062.512

6,63

Seria C
Razem

1.555.922
31.118.434

5,00
100

Źródło: Spółka.

Warranty przeznaczone są do zaoferowania na rzecz Square Enix, przy czym Uchwała o Emisji Warrantów
umożliwia także emisję warrantów przeznaczonych dla wydawcy innego niż Square Enix, o ile w przyszłości
Emitent nawiążę współpracę z nowym wydawcą oraz uzgodni z nim warunki współpracy i obejmowania
warrantów. Na Datę Prospektu Emitent nie planuje zawarcia z innym wydawcą umowy dotyczącej obejmowania
warrantów serii B i udziału takiego wydawcy w kapitale zakładowym Emitenta. Emitent ocenia, że maksymalna
liczba Akcji Serii C, jakie mógłby objąć Square Enix wyniesie około 2,5% kapitału zakładowego Emitenta, przy
założeniu, że wszystkie Akcje Serii B oferowane w ramach Oferty zostałyby objęte przez Inwestorów.
W dniu 31 lipca 2020 r. Emitent podpisał ze Square Enix Wstępne Porozumienie określające zasady współpracy
stron w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych do zaoferowania na rzecz Square Enix oraz
obejmowaniem przez Square Enix w wykonaniu praw przysługujących z warrantów Akcji Serii C emitowanych
przez Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Więcej informacji na temat
Wstępnego Porozumienia zostało przedstawionych w punkcie „Opis działalności—Istotne umowy—Wstępne
Porozumienie”.
Wartość aktywów netto Spółki w przeliczeniu na akcję na dzień ostatniego bilansu przed Ofertą
Wartość aktywów netto Spółki w przeliczeniu na akcję na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 1,71 PLN. Kwota ta
została obliczona na podstawie danych finansowych wykazanych w ostatnim sporządzonym przez Spółkę
jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, tj. jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony
31 grudnia 2019 r.
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Poniższe informacje są oparte wyłącznie na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w Rzeczypospolitej
Polskiej na Datę Prospektu. Na skutek zmian legislacyjnych lub zmian w interpretacji przepisów podatkowych, w
tym na skutek zmian w orzecznictwie sądów administracyjnych lub praktyce organów podatkowych, stwierdzenia
zawarte w Prospekcie mogą stracić aktualność. Zmiany takie mogą być retroaktywne.
W niniejszym rozdziale zamieszczono informacje na temat podstawowych skutków podatkowych związanych z
nabyciem, posiadaniem, wykonaniem lub zbyciem akcji oraz Praw do Akcji na gruncie polskiego prawa
podatkowego. Informacje te mają wyłącznie charakter ogólny i w żadnym wypadku nie stanowią kompletnej ani
wyczerpującej analizy. Z tego względu inwestorom zaleca się uzyskanie w indywidualnych przypadkach porady
profesjonalnych doradców podatkowych lub oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych
właściwych w tym zakresie.
Poniższy opis nie obejmuje specyficznych konsekwencji podatkowych mających zastosowanie w przypadku
sektorowych, indywidualnych, podmiotowych lub przedmiotowych zwolnień z podatku dochodowego (np.
dotyczących krajowych lub zagranicznych funduszy inwestycyjnych).
Znajdujące się poniżej określenie „dywidenda”, jak również każde inne określenie, ma takie znaczenie, jakie
przypisuje mu się na gruncie polskiego prawa podatkowego, za wyjątkiem sytuacji, w których określenia takie są
używane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Rzeczpospolitą Polską.
Odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania może inaczej definiować znaczenie danego
określenia lub stanowić, że dane określenie ma takie znaczenie, jakie posiada ono zgodnie z prawem państwa, z
którym Rzeczpospolita Polska zawarła daną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Opodatkowanie dochodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu (tj. mających w Polsce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych)
Osoby fizyczne podlegają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów
(przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy),
jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych).
Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
•

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek
interesów życiowych); lub

•

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym

(art. 3 ust. 1a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem właściwych umów w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych). Umowy te mogą w szczególności inaczej definiować „miejsce zamieszkania” osoby fizycznej oraz
precyzować pojęcie „ośrodka interesów życiowych”.
Dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym akcji) podlegają opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych.
Dochodem z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych
z tego tytułu a kosztami uzyskania tych przychodów, określonymi na podstawie przepisów Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych, osiągnięta w roku podatkowym (art. 30b ust. 2 pkt 1 w związku z ust. 6
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Przychodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w
umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie
odbiega od wartości rynkowej tych papierów, przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych określa
organ podatkowy w wysokości rynkowej wartości tych papierów (art. 19 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
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Przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia
na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych (art. 17 ust. 1 ab pkt 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych.
Kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych są wydatki poniesione na nabycie
lub objęcie tych papierów. Koszty te uwzględniane są dopiero w chwili uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego
zbycia papierów wartościowych (art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
W przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub wykupu przez emitenta papierów wartościowych,
nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez
spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych papierów wartościowych (art. 22 ust. 1m Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych).
Wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia papierów wartościowych otrzymanych w drodze
darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn (art. 21 ust. 1 pkt 105
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych po różnych cenach i nie jest
możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów wartościowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia
stosuje się zasadę, że każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabytych najwcześniej.
Zasadę, o której mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych
(art. 24 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne mające w Polsce miejsce zamieszkania dla
celów podatkowych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych wynosi 19% uzyskanego dochodu (art.
30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
W przypadku dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych brak jest obowiązku poboru podatku przez
płatnika oraz obowiązku zapłaty zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego. Po zakończeniu roku
podatkowego podatnik, na podstawie przekazanych mu przez osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej do końca lutego roku następującego po roku podatkowym imiennych informacji o wysokości osiągniętego
dochodu, obowiązany jest wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych i – w przypadku uzyskania dochodu do opodatkowania – obliczyć należny podatek dochodowy w
odrębnym zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) (art.
30b ust. 6 w zw. z art. 45 ust. 1a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Termin na złożenie tego
zeznania rozpoczyna się dnia 15 lutego i kończy się dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w
którym uzyskano przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Zeznania złożone przed początkiem
terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Przed upływem terminu
na złożenie powyższego zeznania podatnik jest obowiązany zapłacić należny podatek wynikający z zeznania.
Dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nie łączy się z dochodami z innych źródeł
przychodów (art. 30b ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Strata z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, poniesiona w roku podatkowym, może: (i) obniżyć dochód
uzyskany z tego źródła przychodów w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z
tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo (ii)
obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła przychodów w jednym z najbliższych kolejno po sobie
następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 mln PLN, przy czym nieodliczona kwota
podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek
z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty (art. 9 ust. 3 w zw. z ust. 6 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych).
Powyższe zasady nie mają zastosowania, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w
wykonywaniu działalności gospodarczej (art. 30b ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
W takim przypadku przychody z tego tytułu powinny być kwalifikowane jako przychody z prowadzonej
działalności gospodarczej i opodatkowane według skali progresywnej lub podatkiem liniowym, w zależności od
wyboru sposobu opodatkowania dokonanego przez podatnika oraz spełnienia przez niego dodatkowych
wymogów.
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
(tj. niemających w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych)
Zasadniczo, reguły opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych przedstawione
powyżej mają również zastosowanie w przypadku dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej
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Polskiej przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Takie
osoby podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów), które osiągają na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy—art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych).
Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne niemające
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z
m.in. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami
wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach
regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji
praw z nich wynikających (art. 3 ust. 2b pkt 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Przedstawione powyżej zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych przez osoby niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca
zamieszkania dla celów podatkowych stosuje się z uwzględnieniem odpowiednich umów w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych). Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem
rezydencji (art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Danina solidarnościowa od dochodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych osiąganych zarówno
przez osoby fizyczne podlegające w Polsce nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
(tj. zarówno mających jak i niemających w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych)
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych
regulujące zasady podlegania przez osoby fizyczne tzw. daninie solidarnościowej.
Zgodnie z art. 30h Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty
daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Podstawę obliczenia daniny
solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 mln PLN sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na
zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b (to jest w szczególności dochodów uzyskanych z odpłatnego
zbycia papierów wartościowych), art. 30c oraz art. 30f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, po
ich pomniejszeniu o kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych oraz kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych, odliczone od tych dochodów.
Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w danym roku kalendarzowym,
uwzględnia się dochody i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, wykazywane
w:
•

rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych (roczne obliczenie podatku sporządzone i przekazane przez organy rentowe podatnikom
uzyskującym dochód w szczególności z emerytur i rent), jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia jest
podatkiem należnym;

•

zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Fizycznych

– których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu terminu na złożenie deklaracji
o wysokości daniny solidarnościowej w roku poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia upływu terminu na
złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej.
Osoby fizyczne są obowiązane składać właściwym urzędom skarbowym deklarację o wysokości daniny
solidarnościowej, według udostępnionego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego i w tym
terminie wpłacić daninę solidarnościową.
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Opodatkowanie dochodów osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej
Opodatkowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Polsce
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. mających w Polsce siedzibę lub zarząd)
Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji oraz
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek
niemających osobowości prawnej) (art. 1 ust. 1 i 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Jednocześnie, przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych mają również zastosowanie do spółek
komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 3 pkt 1
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi
podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek
podatkowy – art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Dochody uzyskiwane przez podatników podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym akcji) podlegają opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób prawnych na zasadach określonych przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych w ramach źródła przychodów, jakim są zyski kapitałowe.
Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód stanowiący sumę dochodu
osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów; w określonych
przypadkach (o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych)
przedmiotem opodatkowania jest przychód (art. 7 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Za przychody z zysków kapitałowych uważa się między innymi przychody ze zbycia akcji, w tym ze zbycia
dokonanego celem ich umorzenia (art. 7b ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych)
oraz przychody z papierów wartościowych oraz ich zbycia (art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. b i e Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych). Jednakże w przypadku określonych kategorii podmiotów, wymienionych w
art. 7b ust. 2 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przychody te zalicza się do przychodów
innych niż przychody z zysków kapitałowych.
Dochodem ze źródła przychodów jest, co do zasady, nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła
przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów
przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 7 ust. 2 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych).
Przychodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w
umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej
tych papierów, przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych określa organ podatkowy w wysokości
wartości rynkowej (art. 14 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych są wydatki poniesione na nabycie
lub objęcie tych papierów. Koszty te uwzględniane są dopiero w chwili uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego
zbycia papierów wartościowych (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Uzyskany z odpłatnego zbycia papierów wartościowych przychód i koszty uzyskania przychodów łączy się z
innymi przychodami i kosztami uzyskania przychodów danego okresu rozliczeniowego uzyskanymi w ramach
tego samego źródła przychodów. Stawka podatku od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników
podatku dochodowego od osób prawnych z zysków kapitałowych wynosi 19% podstawy opodatkowania (art. 19
ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
W przypadku dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatnik jest zobowiązany do
samodzielnego rozliczenia podatku z tytułu zbycia papierów wartościowych, a podmiot dokonujący wypłat nie
pobiera podatku. Podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego w zeznaniu podatkowym o
wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu albo poniesionej straty (art. 27 ust. 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych). Termin na złożenie tego zeznania upływa z końcem trzeciego miesiąca roku
następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie podatnik jest obowiązany zapłacić należny podatek.
Strata ze źródła przychodów, poniesiona w roku podatkowym, może (i) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w
najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w
którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo (ii) obniżyć jednorazowo dochód
uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę
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nieprzekraczającą 5 mln PLN, przy czym nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego
pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości
tej straty (art. 7 ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Opodatkowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Polsce
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. niemających w Polsce siedziby lub zarządu)
Zasadniczo, reguły opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, przedstawione
powyżej, mają zastosowanie również w przypadku dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych przez osoby prawne niemające w Polsce siedziby lub
zarządu. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie
z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie
opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (art. 1 ust. 3 pkt 2 Ustawy o
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Takie osoby podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy – art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych).
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, za dochody (przychody) osiągane
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
siedziby lub zarządu uważa się w szczególności dochody (przychody) z m. in. Papierów wartościowych oraz
pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze
zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających.
Przedstawione powyżej zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych
niemających w Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Opodatkowanie dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób fizycznych
Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób fizycznych podlegających w Polsce nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu (tj. mających w Polsce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych)
Dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskiwane przez osoby fizyczne podlegające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w
wysokości 19% uzyskanego przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych).
Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego
udziału (art. 24 ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Są to dochody z dywidend oraz inne
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (między innymi z tytułu umorzenia udziałów lub akcji oraz
z tytułu otrzymania majątku osoby prawnej lub spółki, będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób
prawnych, w związku z jej likwidacją).
Podmiot, który wypłaca lub stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tytułu dochodów
(przychodów), o których mowa powyżej (płatnik), jest obowiązany do poboru zryczałtowanego podatku
dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) (art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych). Przy weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo zwolnienia lub warunków
niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, płatnik jest obowiązany do dochowania
należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę
działalności prowadzonej przez płatnika (art. 41 ust. 4aa Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Ponadto, przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przewidują ograniczenie w zakresie
możliwości zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z
przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (zob. punkt „⎯Ograniczenie w
zakresie możliwości zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających
z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przysługujących podatnikom podatku
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dochodowego od osób fizycznych podlegających zarówno nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu, oraz zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności” poniżej).
Płatnik ma obowiązek przesłać do właściwego urzędu skarbowego roczne deklaracje, według ustalonego wzoru,
w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (art. 42 ust. 1a Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych). Ponadto, płatnik ma obowiązek przesłać podatnikowi (do końca lutego roku
następującemu po roku podatkowym) oraz właściwemu urzędowi skarbowemu (do końca stycznia roku
następującego po roku podatkowym) imienne informacje o wysokości dochodu, sporządzone według ustalonego
wzoru (art. 42 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 42g ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). W
przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem terminów wskazanych powyżej, obowiązek
przesłania imiennej informacji jest wykonywany nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności
(art. 42g ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Zgodnie z art. 45 ust. 3b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, jeżeli podatek nie zostanie pobrany
przez płatnika, osoba fizyczna jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym,
składanym do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
Szczególnego rodzaju sytuacja występuje w przypadku dochodów z papierów wartościowych zapisanych na
rachunkach papierów wartościowych lub na rachunkach zbiorczych, w rozumieniu Ustawy o Obrocie. Do pobrania
podatku z tytułu dochodów (przychodów) z dywidend, przychodów z umorzenia udziałów (akcji) lub ze
zmniejszenia ich wartości, wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki,
będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz w przypadku połączenia lub podziału
spółek—dopłat w gotówce otrzymanych przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek
łączonych lub dzielonych, jako płatnicy, zobowiązane są podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych
dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą
się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika
następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Obowiązek ten ciąży również na podatnikach podatku dochodowego
od osób prawnych podlegających w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w
zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest związany z działalnością
tego zakładu (art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Natomiast w zakresie
papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami podatku w zakresie dochodów
(przychodów) z dywidend, przychodów z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości, wartości
majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, będącej podatnikiem podatku
dochodowego od osób prawnych oraz w przypadku połączenia lub podziału spółek—dopłat w gotówce
otrzymanych przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych są
podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane.
Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego
(art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
W przypadku, gdy dochody (przychody) z tytułu dywidend lub innych przychodów z udziału w zyskach osób
prawnych przekazywane są na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na
rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie
o Obrocie, podatek jest pobierany przez płatnika według stawki 19% od łącznej wartości dochodów (przychodów)
przekazanych przez danego płatnika na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza
rachunku zbiorczego (art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Jeżeli płatnik
dokonuje wypłaty w powyższym trybie, to w zakresie dotyczącym takich podatników, płatnik nie ma obowiązku
sporządzania imiennych informacji o wysokości dochodu (art. 42 ust. 8 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych), natomiast sami podatnicy zobowiązani są do wykazania ww. kwoty dochodów w zeznaniu rocznym
(art. 45 ust. 3c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób fizycznych podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu (tj. niemających w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych)
Zasadniczo, powyższe reguły opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z udziału
w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie również
w przypadku dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne podlegające w Polsce opodatkowaniu tylko od
dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek
podatkowy).
Zgodnie z art. 3 ust. 2b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, za dochody (przychody) osiągane
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z m. in. Papierów wartościowych oraz
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pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze
zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających.
Przedstawione powyżej zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przez osoby niemające w Polsce miejsca zamieszkania dla celów
podatkowych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną
jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Jednakże zastosowanie
stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie
podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca
zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych). Przy weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo
zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, płatnik jest
obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się
charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika (art. 41 ust. 4aa Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Fizycznych). Ponadto, przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przewidują
ograniczenie w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku,
wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (zob. punkt
„⎯Ograniczenie w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania
podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
przysługujących podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych podlegających zarówno
nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oraz zwrot podatku z tytułu wypłaconych
należności” poniżej).
W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnik jest obowiązany przesłać
podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w
sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje według ustalonego
wzoru (art. 42 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). W razie zaprzestania przez
płatnika prowadzenia działalności przed upływem wskazanego powyżej terminu dla złożenia imiennych
informacji, informacje te płatnik składa nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności (art. 42 ust.
3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Ponadto, płatnik, na pisemny wniosek podatnika, w
terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania imiennej informacji,
o której mowa powyżej, podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego
właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania (art. 42 ust. 4 Ustawy o
Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
W przypadku, gdy dochody (przychody) z tytułu dywidend lub innych przychodów z udziału w zyskach osób
prawnych przekazywane są na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na
rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie
o Obrocie, to w zakresie dotyczącym takich podatników, płatnik nie ma obowiązku sporządzania, ani przesyłania
imiennych informacji o wysokości dochodu (art. 42 ust. 8 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Ograniczenie w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania
podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
przysługujących podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych podlegających zarówno
nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oraz zwrot podatku z tytułu wypłaconych
należności
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych
wprowadzające ograniczenie w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub warunków
niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Zgodnie z art. 41 ust. 12 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, jeżeli łączna kwota dokonanych
temu samemu podatnikowi wypłat (świadczeń) lub postawionych do jego dyspozycji pieniędzy lub wartości
pieniężnych z tytułów określonych w art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych (to jest w szczególności z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych) przekracza w roku podatkowym kwotę 2 mln PLN, płatnik jest obowiązany pobierać zryczałtowany
podatek dochodowy, stosując stawki podatku określone w art. 29 ust. 1 i art. 30a ust. 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych od nadwyżki ponad kwotę 2 mln PLN (to jest, w odniesieniu do dywidend i
innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, stawkę 19%), z pominięciem stawki podatku,
zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania.
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Zgodnie z art. 41 ust. 13 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, jeżeli wypłaty należności
dokonano w walucie obcej, na potrzeby ustalenia, czy przekroczona została kwota limitu, o której mowa powyżej,
wypłacone należności przelicza się na złote według kursu średniego waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty, przy czym przepis ten stosuje się
odpowiednio do postawionych do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych. W przypadku, gdy nie można
ustalić wysokości łącznej kwoty dokonanych podatnikowi wypłat (świadczeń) lub postawionych podatnikowi do
dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych powyżej, domniemywa się, że przekroczyła
ona wspomnianą kwotę limitu (art. 41 ust. 14 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Przedmiotowego ograniczenia nie stosuje się w przypadku złożenia przez płatnika, na zasadach i w trybie
przewidzianym w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, określonego oświadczenia lub
oświadczeń, potwierdzających posiadanie przez płatnika dokumentów wymaganych przez przepisy prawa
podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z
przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, oraz nieposiadanie przez płatnika, po
przeprowadzeniu stosownej weryfikacji, wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności
wykluczające możliwość zastosowania takiej stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku.
Jednocześnie, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia
lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2541), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., stosowanie opisanego powyżej ograniczenia w
zakresie możliwości zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających
z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zostało częściowo wyłączone lub
ograniczone. W szczególności, zgodnie z §3 ww. rozporządzenia, stosowanie art. 41 ust. 12 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych jest ograniczone w ten sposób, że płatnicy są obowiązani pobrać zryczałtowany
podatek dochodowy według zasad określonych w tym przepisie od wypłat należności z tytułów wymienionych w
art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1–5a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (m.in. z tytułu dywidend
lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) dokonywanych w okresie od dnia 1 stycznia
2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., jeżeli:
•

łączna kwota należności wypłacanych z tytułu papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów
wartościowych albo na rachunkach zbiorczych przekracza kwotę 2 mln PLN;

•

łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1–5a Ustawy o
Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (m.in. z tytułu dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych), innych niż wskazane powyżej, przekracza kwotę 2 mln PLN.

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 czerwca 2020 r.), stosowanie art. 41
ust. 12 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych jest ponadto wyłączone w przypadku dokonywanych
do dnia 31 grudnia 2020 r. wypłat należności m.in. z tytułu dochodów (przychodów) z dywidend i innych
przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, dokonywanych na rzecz podatników mających miejsce
zamieszkania na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz
należności licencyjnych, jeżeli istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem
miejsca zamieszkania tych podatników.
Przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przewidują także tryb, w jakim podatnik lub – w
określonych przypadkach – płatnik, mogą uzyskać zwrot podatku pobranego ze względu na ograniczenie
przewidziane w art. 41 ust. 12 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.
Stosownie do art. 44f ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, organ podatkowy zwraca, na
wniosek, podatek pobrany zgodnie z art. 41 ust. 12 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.
Wysokość podatku do zwrotu określa się na podstawie zwolnień lub stawek wynikających z przepisów
szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Wniosek o zwrot podatku może złożyć:
•

podatnik, w tym podatnik podlegający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu, który w związku z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek, osiąga przychód
podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych;

•

płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku (art. 44f ust. 2
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).

Wniosek o zwrot podatku składa się w postaci elektronicznej (art. 44f ust. 11 Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Fizycznych. Organem podatkowym właściwym w sprawach zwrotu podatku jest naczelnik urzędu
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skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników podlegających na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, naczelnik urzędu skarbowego
właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych określają szczegółowo zakres dokumentacji, która
powinna zostać dołączona do wniosku, pozwalającej na weryfikację jego zasadności, oraz działania podejmowane
przez organ podatkowy w celu weryfikacji zasadności wniosku o zwrot podatku.
Co do zasady, zwrot podatku następuje na podstawie decyzji organu podatkowego określającej kwotę zwrotu, bez
zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwrot podatku; termin
ten biegnie na nowo od dnia wpływu zmienionego wniosku o zwrot podatku. W określonych sytuacjach organ
podatkowy może przedłużyć wskazany termin zwrotu podatku do czasu zakończenia dodatkowej weryfikacji
wniosku (art. 44f ust. 5 i 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Natomiast jeżeli wniosek o
zwrot podatku nie budzi wątpliwości, organ podatkowy niezwłocznie dokonuje zwrotu kwoty wskazanej we
wniosku bez wydania decyzji. Jeżeli zwrotu podatku w takim trybie dokonano nienależnie lub w wysokości
większej od należnej, w zakresie takiego zwrotu podatku nie wszczyna się postępowania w sprawach o
przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 44f ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych).
Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej
Opodatkowanie dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w
Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. mających w Polsce siedzibę lub zarząd)
Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych za przychody z zysków
kapitałowych uważa się m.in. przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt
4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego
udziału, w tym: (a) dywidendy; (b) przychody z umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości; np.
wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej; (f) równowartość zysku osoby prawnej
przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz równowartość kwot przekazanych na ten kapitał
z innych kapitałów takiej osoby prawnej. Jednakże w przypadku określonych kategorii podmiotów, wymienionych
w art. 7b ust. 2 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przychody te, z wyjątkiem wskazanych
pod lit. (a) oraz (f) powyżej, zalicza się do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.
Dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskiwane przez podatników podatku dochodowego
od osób prawnych, podlegających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu, opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego
przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Podmiot, który dokonuje na rzecz podatnika wypłat należności z tytułu dochodów (przychodów), o których mowa
powyżej (płatnik), do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te
należności łącznie kwoty 2 mln PLN na rzecz tego samego podatnika, jest obowiązany do poboru zryczałtowanego
podatku dochodowego od takich wypłat (art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Przy
weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów
szczególnych, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej
staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika. Obowiązek poboru
zryczałtowanego podatku dochodowego przez podmiot dokonujący wypłat należności z tytułu dochodów
(przychodów), o których mowa powyżej, znajduje zastosowanie również do nadwyżki ponad kwotę limitu, o
którym mowa powyżej, przy czym w takim przypadku art. 26 ust. 2e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych przewiduje ograniczenie w zakresie możliwości uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z
przepisów szczególnych (zob. punkt „⎯Ograniczenie w zakresie możliwości niepobrania podatku na podstawie
właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających
z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przysługujących podatnikom podatku
dochodowego od osób prawnych podlegających zarówno nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu, oraz zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności” poniżej).
Jeżeli rok podatkowy płatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę limitu, o którym mowa powyżej,
oblicza się na zasadach szczególnych określonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Zgodnie z art. 26 ust. 2c pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku wypłat
należności z tytułu przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e oraz g Ustawy o Podatku
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Dochodowym od Osób Prawnych, uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów
wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o
którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, stosuje się do podmiotów
prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za
pośrednictwem tych podmiotów. Podmioty te, jako płatnicy, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu
przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku
zbiorczego. Powyższą zasadę stosuje się także do podmiotów nieposiadających na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej siedziby lub zarządu w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery
wartościowe, jest związany z działalnością tego zakładu.
Natomiast, zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku gdy wypłata
należności z tytułu dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami
uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została
płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie, płatnik pobiera podatek według stawki 19%
od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za
pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. Zgodnie z art. 26 ust. 2a in fine Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych, w tym przypadku nie stosuje się przepisów art. 26 ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b-3d Ustawy o
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (tj. w szczególności przepisów o wyłączeniach z obowiązku poboru
zryczałtowanego podatku dochodowego oraz przepisów o zwolnieniach od podatku dochodowego od takich
wypłat) w zakresie dotyczącym podatników, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona. W przypadku i
w zakresie wskazanym powyżej, do poboru podatku są obowiązane podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za
pośrednictwem których należność jest wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego
tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego (art. 26 ust. 2b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych).
Płatnik zobowiązany jest przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego
właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, roczną deklarację, sporządzoną według ustalonego
wzoru, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym (art. 26a ust. 1 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Roczne deklaracje sporządzone przez płatników, o których mowa
w art. 26 ust. 2b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, tj. podmioty prowadzące rachunki zbiorcze,
za pośrednictwem których należność jest wypłacana, mają charakter zbiorczy i nie wskazują podatników będących
osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie
została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie (art. 26a ust. 2 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych). Ponadto, w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym podatek został pobrany, płatnik obowiązany jest przesłać podatnikom informacje o wysokości
pobranego podatku (art. 26 ust. 3 pkt 1 i ust. 3a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Obowiązek
przesłania tych informacji nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w art. 26 ust. 2a zdanie pierwsze
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, tj. w przypadku gdy wypłata należności dokonywana jest na
rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach
zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie.
Opodatkowanie dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w
Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. niemających w Polsce siedziby lub zarządu)
Zasadniczo, reguły opodatkowania przedstawione powyżej mają zastosowanie do dochodów (przychodów) z
dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych
podlegających w Polsce opodatkowaniu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych za dochody (przychody) osiągane
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników niemających terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
siedziby lub zarządu uważa się w szczególności dochody (przychody) z m. in. Papierów wartościowych oraz
pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze
zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających.
Dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, uzyskiwane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym, podlegają
zasadom opodatkowania opisanym powyżej, o ile odpowiednie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej (art. 22a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
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Prawnych). Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania
siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 1 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż
określona w art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwolnienia lub warunków
niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności
uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika.
W przypadku wypłat należności z tytułu dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dokonywanych na rzecz podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Rzeczypospolitej
|Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu przewyższających kwotę limitu, o którym mowa w art. 26
ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych znajduje również zastosowanie art. 26 ust. 2e Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przewidujący ograniczenie w zakresie możliwości niepobrania
podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub uwzględnienia zwolnień lub
stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (zob. punkt
„⎯Ograniczenie w zakresie możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania oraz uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przysługujących podatnikom podatku dochodowego od osób
prawnych podlegających zarówno nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oraz
zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności” poniżej).
Płatnik dokonujący wypłat należności z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych na rzecz podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Rzeczypospolitej
Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przekazuje informację o dokonanych wypłatach i pobranym
podatku, w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano
wypłat, podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy naczelnik urzędu skarbowego
wykonuje swoje zadania (art. 26 ust. 3 pkt 2 i ust. 3a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Obowiązek przesłania tych informacji nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w art. 26 ust. 2a zdanie
pierwsze Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, tj. w przypadku gdy wypłata należności
dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych
na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w
Ustawie o Obrocie. W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu, o
którym mowa powyżej, płatnik przekazuje taką informację w terminie do dnia zaprzestania działalności (art. 26
ust. 3c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Ponadto płatnik, na pisemny wniosek podatnika, w
terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania takiej informacji
podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w
sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania (art. 26 ust. 3b Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych). Informację, o której mowa powyżej, na opisanych powyżej zasadach,
sporządzają i przekazują również podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych art. 22
ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku (art. 26 ust. 3d Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych).
Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów z posiadanych akcji uzyskanych przez podatników podatku
dochodowego od osób prawnych podlegających zarówno nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu posiadających większe pakiety akcji
W określonych przypadkach dochody (przychody), o których mowa powyżej, uzyskiwane przez podatników
podatku dochodowego od osób prawnych podlegających zarówno nieograniczonemu, jak i ograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych.
Zwolnione od podatku są dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art.
7b ust. 1 pkt 1 lit. a (tj. w szczególności dywidendy), f (tj. w szczególności równowartość zysku osoby prawnej
przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz równowartość kwot przekazanych na ten kapitał
z innych kapitałów takiej osoby prawnej) oraz j (tj. wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku
przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia
spółki w spółkę niebędącą osobą prawną) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, z wyjątkiem
dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółek komandytowo-akcyjnych
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osiągane przez spółkę podlegającą
opodatkowaniu od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich osiągania) w Rzeczypospolitej Polskiej
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lub w innym niż Rzeczpospolita Polska Państwie Członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG
(art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), jeżeli spełnione są łącznie następujące
warunki:
•

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

•

spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% wszystkich akcji w kapitale spółki wypłacającej
dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

•

spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych posiada akcje w ilości określonej powyżej nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie ma
również zastosowanie w przypadku, gdy wymagany okres dwóch lat upływa po dniu uzyskania dochodów
(przychodów). W wypadku jednak niedotrzymania powyższego warunku, spółka korzystająca ze zwolnienia
będzie obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% dochodów
(przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia.
Odsetki są naliczane od dnia następującego po dniu, w którym spółka skorzystała ze zwolnienia po raz
pierwszy (art. 22 ust. 4a i 4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych);

•

spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów,
bez względu na źródło ich osiągania i pod warunkiem uzyskania od takiej spółki przez wypłacającego
należności pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności powyższy warunek został
spełniony (art. 26 ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych);

•

miejsce siedziby spółki zagranicznej uzyskującej dochody zostanie udokumentowane dla celów podatkowych
certyfikatem rezydencji wydanym przez właściwy organ zagranicznej administracji podatkowej (art. 26 ust.
1c pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).

Przy spełnieniu powyższych warunków, zwolnienie z podatku stosuje się również odpowiednio w sytuacji, gdy
odbiorcą dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest zagraniczny zakład
(w rozumieniu art. 4a pkt 11 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych) spółki podlegającej
opodatkowaniu od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich osiągania) w Rzeczypospolitej Polskiej
lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
należącym do EOG, położony na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa
należącego do EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Istnienie zagranicznego zakładu powinno jednak zostać
udokumentowane przez spółkę korzystającą ze zwolnienia zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ
administracji podatkowej państwa jej siedziby lub zarządu albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w
którym zakład jest położony (art. 26 ust. 1c pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Powyższe zwolnienie może mieć również odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do dochodów (przychodów)
wypłacanych na rzecz odbiorcy (spółki) podlegającego w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony bezpośredni
udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę został ustalony w wysokości nie mniejszej niż 25%
(art. 22 ust. 4c pkt 2 i ust. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Również w tym wypadku
niezbędne jest udokumentowanie rezydencji podatkowej odpowiednim certyfikatem wydanym przez właściwy
organ zagranicznej administracji podatkowej.
Powyższe zwolnienie ma również odpowiednie zastosowanie do spółdzielni zawiązanych na podstawie
rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. U.
WE L 207/1 z 18 sierpnia 2003 r., ze zm.).
Dodatkowo, zwolnienie to stosuje się jeżeli posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności oraz w
odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu własności lub tytułu
innego niż własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie
tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.
Jednocześnie, zwolnienie to stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w
sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego
innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został
uzyskany (art. 22b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
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Przepisu art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych nie stosuje się, jeżeli skorzystanie ze
zwolnienia określonego w tym przepisie było:
•

sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem tego przepisu;

•

głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu transakcji lub
innych czynności, a sposób działania był sztuczny

(art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Zgodnie z art. 22c ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, sposób działania nie jest sztuczny,
jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się
zgodnymi z prawem celami zastosowałby ten sposób działania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn
ekonomicznych. Do przyczyn, o których mowa powyżej, nie zalicza się celu skorzystania ze zwolnienia
określonego w art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, sprzecznego z przedmiotem lub
celem tego przepisu.
Stosowanie zwolnienia, o którym mowa powyżej, podlega ograniczeniu określonemu w art. 26 ust. 1e Ustawy o
Podatku Dochodowym od Osób Prawych (zob. punkt „ ⎯Ograniczenie w zakresie możliwości niepobrania
podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz uwzględniania zwolnień lub
stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przysługujących
podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych podlegających zarówno nieograniczonemu, jak i
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oraz zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności” poniżej).
Jednakże w sytuacji, w której ww. ograniczenie miałoby zastosowanie, osoby prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej dokonujące wypłat należności z tytułu dochodów (przychodów) z dywidend lub
innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mogą zastosować zwolnienie, o którym mowa
powyżej, na podstawie obowiązującej opinii o stosowaniu zwolnienia. Powyższej zasady nie stosuje się, jeżeli z
informacji posiadanej przez płatnika, w tym z dokumentu, w szczególności z faktury lub z umowy, wynika, że
podatnik, którego dotyczy opinia o stosowaniu zwolnienia, nie spełnia warunków określonych w art. 22 ust. 4-4d
i 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych lub stan faktyczny nie odpowiada stanowi faktycznemu
przedstawionemu w tej opinii.
Stosownie do art. 26b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, opinia o stosowaniu przez
płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz tego podatnika
należności, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (opinia o
stosowaniu zwolnienia) jest wydawana przez organ podatkowy na wniosek:
•

podatnika, w tym podatnika podlegającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu, który w związku z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek,
osiąga przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych;

•

płatnika wpłacającego podatek z własnych środków i ponoszącego ciężar ekonomiczny tego podatku

pod warunkiem wykazania przez wnioskodawcę spełnienia przez podatnika warunków do stosowania zwolnienia,
określonych w art. 22 ust. 4-6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Wniosek o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia składa się w postaci elektronicznej. Organem podatkowym
właściwym w sprawach wydawania opinii o stosowaniu zwolnienia jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy
według siedziby podatnika, a w przypadku podatników podlegających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów
wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w
trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie – naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania
osób zagranicznych.
Zgodnie z art. 26b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, odmowa wydania opinii o
stosowaniu zwolnienia następuje w przypadku:
•

niespełnienia przez podatnika warunków określonych w art. 22 ust. 4-6 Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych;

•

istnienia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem rzeczywistym dołączonej do wniosku
dokumentacji lub oświadczenia podatnika, że jest rzeczywistym właścicielem należności;

•

istnienia uzasadnionego przypuszczenia wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a Ordynacji Podatkowej
(tzw. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania), środków ograniczających umowne korzyści lub art. 22c
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych;
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•

istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że podatnik podlegający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju
siedziby tego podatnika dla celów podatkowych.

Na odmowę wydania opinii o stosowaniu zwolnienia przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu
administracyjnego (art. 26b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Opinia o stosowaniu zwolnienia jest wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia
wpływu wniosku do organu podatkowego (art. 26b ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Opinia o stosowaniu zwolnienia wygasa, co do zasady, z upływem 36 miesięcy od dnia jej wydania, chyba że
wcześniej nastąpi istotna zmiana okoliczności faktycznych, które mogą mieć wpływ na spełnienie warunków
korzystania z przedmiotowego zwolnienia – w takim przypadku przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych wskazują szczególne terminy wygaśnięcia opinii o stosowaniu zwolnienia.
Ograniczenie w zakresie możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania oraz uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o
unikaniu podwójnego opodatkowania przysługujących podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych
podlegających zarówno nieograniczonemu, jak i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oraz zwrot podatku
z tytułu wypłaconych należności
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych
wprowadzające ograniczenie w zakresie możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania oraz uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów
szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Stosownie do art. 26 ust. 1e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jeżeli łączna kwota należności
wypłacanych z tytułu przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób
prawnych, a w przypadku podatnika podlegającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu – również należności z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych (to jest z tytułu przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych,
z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży
tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub
prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub
naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub
naukowej (know-how)) – przekracza kwotę 2 mln PLN (lub kwotę limitu ustaloną z uwzględnieniem opisanych
powyżej zasad określonych w art. 22 ust. 2i i 2j Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), płatnik jest
obowiązany pobrać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od takich wypłat według stawki
przewidzianej w art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, bez możliwości niepobrania
podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania
zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Zgodnie z art. 26 ust. 2k Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jeżeli wypłaty należności dokonano
w walucie obcej, na potrzeby ustalenia, czy przekroczona została kwota limitu, o którym mowa powyżej,
wypłacone należności przelicza się na złote według kursu średniego waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty.
Jeżeli nie można ustalić wysokości należności wypłaconych na rzecz tego samego podatnika, domniemywa się, że
przekroczyła ona kwotę limitu, o którym mowa powyżej (art. 26 ust. 2l Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych).
Przedmiotowego ograniczenia nie stosuje się w przypadku złożenia przez płatnika, na zasadach i w trybie
przewidzianym w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, określonego oświadczenia lub
oświadczeń, potwierdzających posiadanie przez płatnika dokumentów wymaganych przez przepisy prawa
podatkowego stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych
lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, oraz nieposiadanie przez płatnika, po przeprowadzeniu
stosownej weryfikacji, wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość
zastosowania takiej stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku.
Jednocześnie, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia
lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2545), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., stosowanie opisanego powyżej ograniczenia w
zakresie możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
oraz uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania zostało częściowo wyłączone lub ograniczone. W szczególności, zgodnie z § 3 ww.
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rozporządzenia, stosowanie art. 26 ust. 2e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych jest ograniczone
w ten sposób, że płatnicy są obowiązani pobrać zryczałtowany podatek dochodowy według zasad określonych w
tym przepisie od wypłat należności dokonywanych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
jeżeli:
•

łączna kwota należności wypłacanych z tytułu papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów
wartościowych albo na rachunkach zbiorczych przekracza kwotę 2 mln PLN;

•

łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 Ustawy o
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, innych niż wskazane powyżej, przekracza kwotę 2 mln PLN.

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 czerwca 2020 r.), stosowanie art. 26
ust. 2e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych jest ponadto wyłączone w przypadku dokonywanych
do dnia 31 grudnia 2020 r. wypłat należności:
•

m.in. z tytułu dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonywanych na rzecz podatników mających
siedzibę lub zarząd na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z
dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, jeżeli istnieje podstawa prawna do wymiany informacji
podatkowych z państwem siedziby lub zarządu tych podatników;

•

z tytułu dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych na rzecz podatników
podlegających w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych przewidują także tryb, w jakim podatnik lub – w
określonych przypadkach – płatnik, mogą uzyskać zwrot podatku pobranego ze względu na ograniczenie
przewidziane w art. 26 ust. 1e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Stosownie do art. 28b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, organ podatkowy zwraca, na
wniosek, podatek pobrany zgodnie z art. 26 ust. 2e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Wysokość
podatku do zwrotu określa się na podstawie zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Wniosek o zwrot podatku może złożyć:
•

podatnik, w tym podatnik podlegający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu, który w związku z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek, osiąga przychód
podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych;

•

płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku

(art. 28b ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Wniosek o zwrot podatku składa się w postaci elektronicznej. Organem podatkowym właściwym w sprawach
zwrotu podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku
podatników podlegających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach
zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie,
naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych określają szczegółowo zakres dokumentacji, która
powinna zostać dołączona do wniosku, pozwalającej na weryfikację jego zasadności, oraz działania podejmowane
przez organ podatkowy w celu weryfikacji zasadności wniosku o zwrot podatku.
Co do zasady, zwrot podatku następuje na podstawie decyzji organu podatkowego określającej kwotę zwrotu, bez
zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwrot podatku; termin ten na
nowo od dnia wpływu zmienionego wniosku o zwrot podatku. W określonych sytuacjach organ podatkowy może
przedłużyć wskazany termin zwrotu podatku do czasu zakończenia dodatkowej weryfikacji wniosku (art. 28b ust.
5 i 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Natomiast jeżeli wniosek o zwrot podatku nie budzi
wątpliwości, organ podatkowy niezwłocznie dokonuje zwrotu kwoty wskazanej we wniosku bez wydania decyzji.
Jeżeli zwrotu podatku w takim trybie dokonano nienależnie lub w wysokości większej od należnej, w zakresie
takiego zwrotu podatku nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe (art. art. 28b ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
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Opodatkowanie umów sprzedaży papierów wartościowych podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i
praw majątkowych (w tym papierów wartościowych), jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 1 ust. 4 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych), przy czym umowa
zamiany podlega także podatkowi, jeżeli co najmniej jedna z rzeczy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub jedno z praw majątkowych jest wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 4a
Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych).
Co do zasady sprzedaż udziałów (akcji) oraz praw do akcji spółek z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest uznawana za sprzedaż praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i
w związku z tym transakcje takie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w
wysokości 1%. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego (art. 6 ust. 1
pkt 1 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych). Obowiązek podatkowy w przypadku umowy sprzedaży
ciąży na kupującymi powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 1
Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych). Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu
podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić
podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Powyższy obowiązek nie ma zastosowania
w przypadku, gdy podatek jest pobierany przez płatnika, którym w przypadku czynności cywilnoprawnych
dokonywanych w formie aktu notarialnego jest notariusz, oraz w przypadku, gdy podatnik składa zbiorczą
deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych za dany miesiąc, o której mowa poniżej (art. 10 ust.
1 i 2 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych).
Podatnicy mogą złożyć za dany miesiąc zbiorczą deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych,
według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie do 7. Dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że dokonali w danym miesiącu co najmniej
trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub
praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania
pierwszej z nich (art. 10 ust. 1a Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych).
Zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych podlega sprzedaż praw majątkowych, będących
instrumentami finansowymi: (i) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, (ii)
dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, (iii) dokonywaną w
ramach obrotu zorganizowanego, lub (iv) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne
oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu
zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie (art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności
Cywilnoprawnych).
Opodatkowanie nabycia papierów wartościowych przez osoby fizyczne podatkiem od spadków i darowizn
Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (w tym papierów wartościowych), między innymi tytułem dziedziczenia, zapisu
zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny oraz polecenia
darczyńcy (art. 1 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn). Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy
własności rzeczy i praw majątkowych (art. 5 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn), natomiast moment jego
powstania zależy od sposobu nabycia (art. 6 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn).
W świetle art. 7 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn podstawą opodatkowania jest co do zasady
wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według
stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.
Kwota podatku zależy od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, lub też innego stosunku pomiędzy darczyńcą
a obdarowanym lub spadkodawcą a spadkobiercą. Stawki podatku mają charakter progresywny i wynoszą od 3%
do 20% podstawy opodatkowania, w zależności od grupy podatkowej, do jakiej zaliczony został nabywca. Dla
każdej grupy istnieją także kwoty wolne od podatku.
Podatnicy są obowiązani, z wyjątkiem przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika, złożyć w
terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego
zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru (art. 17a ust. 1 i 2 Ustawy
o Podatku od Spadków i Darowizn). Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji naczelnika
urzędu skarbowego ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
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Nabycie własności papierów wartościowych przez osoby najbliższe (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba,
rodzeństwo, ojczyma i macochę) jest zwolnione od podatku, pod warunkiem dokonania w określonym terminie
stosownego zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (art. 4a ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku od
Spadków i Darowizn). Powyższe zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo
polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o EOG lub miał miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa (art. 4 ust. 4 Ustawy o Podatku od
Spadków i Darowizn).
Podatkowi nie podlega nabycie własności praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (w tym papierów wartościowych), jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca
nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (art. 3 pkt 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn).
Przepisy dotyczące odpowiedzialności płatnika
Zgodnie z art. 30 § 1 i § 3 Ordynacji Podatkowej płatnicy, którzy nie wykonali obowiązku obliczenia, pobrania
oraz wpłacenia podatku do właściwego organu podatkowego, odpowiadają całym swoim majątkiem za podatek,
który nie został pobrany lub za kwotę podatku pobranego, lecz niewpłaconego. Powyższy przepis nie ma
zastosowania w przypadku, gdy odrębne przepisy prawa stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z
winy podatnika; w tych przypadkach właściwy organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika.
Odpowiedzialność podatnika można orzec w decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (art. 30
§ 5 Ordynacji Podatkowej). Odpowiedzialność płatnika nie może być wyłączona ani ograniczona na podstawie
art. 30 § 5 Ordynacji Podatkowej, jeżeli:
1) płatnik i podatnik byli podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych lub art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych;
2) płatnik lub podatnik był podmiotem kontrolowanym lub kontrolującym w odniesieniu do kontroli
uregulowanej w art. 30f ust. 3 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych lub art. 24a
ust. 3 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych;
3) płatnik lub podatnik był podmiotem z rezydencją podatkową, miejscem rejestracji, siedzibą lub mającym
zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych;
4) płatnik lub podatnik był podmiotem z rezydencją podatkową, miejscem rejestracji, siedzibą lub mającym
zarząd w kraju lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła ratyfikowanej umowy
międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia
Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej – stanowiącej podstawę do uzyskania od organów
podatkowych tego państwa informacji podatkowych;
5) płatnik lub podatnik był zarządzany lub kontrolowany, bezpośrednio lub pośrednio, lub był w relacjach
umownych lub faktycznych, w tym jako założyciel, fundator lub beneficjent fundacji lub trustu lub innego
podmiotu lub tytułu o charakterze powierniczym;
6) niewykonanie przez płatnika obowiązku nastąpiło w odniesieniu do podmiotu, dla którego na podstawie
publicznie dostępnych informacji nie jest możliwe ustalenie udziałowca, akcjonariusza lub podmiotu o
zbliżonych uprawnieniach, który posiada co najmniej 10% udziałów w kapitale lub co najmniej 10%
praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 10% praw do
uczestnictwa w zyskach.
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Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych (w tym Akcji
Sprzedawanych oraz Akcji Nowej Emisji) i Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez GPW oraz ich rejestrację w KDPW
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 26 czerwca 2020 r. uchwałę numer 4 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii B, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii B, ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii A, akcji serii B oraz praw
do akcji serii B oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji
serii B w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała o Podwyższeniu Kapitału
Zakładowego” lub „Uchwała Emisyjna”).
Uchwała o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego stanowi podstawę prawną podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki o kwotę nie niższą niż 0,02 PLN oraz nie wyższą niż 41.250,24 PLN (, tj. do kwoty nie niższej niż
550.000,02 PLN oraz nie wyższej niż 591.250,24 PLN poprzez emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 2.062.512,
Akcji Serii B. W interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą o Podwyższeniu Kapitału
Zakładowego pozbawiło wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich
Akcji Serii B. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich
Akcji Serii B wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej
Akcji Serii B stanowi załącznik do Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego. Uchwała o Podwyższeniu
Kapitału Zakładowego stanowi Załącznik 1 do Prospektu.
Podstawą prawną ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych (w tym Akcji
Sprzedawanych oraz Akcji Nowej Emisji) i Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
GPW oraz ich rejestrację w KDPW stanowi Uchwała o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego.
Biegli rewidenci
Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 4) Statutu wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz
skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy dokonuje Rada Nadzorcza, przy czym do dnia 20 kwietnia
2020 r., tj. do dnia rejestracji zmiany Statutu w tym zakresie w rejestrze przedsiębiorców, uprawnienie to
przysługiwało Walnemu Zgromadzeniu.
Na podstawie uchwały numer 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2020 r., Grant Thornton został wybrany
jako firma audytorska do badania i zbadał Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017 sporządzone
zgodnie z MSSF/MSR na potrzeby Oferty oraz wydał do nich sprawozdanie z badania zawierające opinię bez
zastrzeżeń. Opinię z badania Historycznych Informacji Finansowych za lata 2019-2017 w imieniu Grant Thornton
podpisał Jan Letkiewicz, biegły rewident wpisany do rejestru pod numerem ewidencyjnym 9530.
Na podstawie uchwały numer 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2020 r.:
a)

Grant Thornton został wybrany jako firma audytorska do przeglądu i dokonał przeglądu Śródrocznych
Informacji Finansowych za I półrocze 2020 r. sporządzonych zgodnie z MSSF/MSR na potrzeby Oferty
oraz wydał do nich raport z przeglądu, bez zastrzeżeń. Raport z przeglądu Śródrocznych Informacji
Finansowych za I półrocze 2020 r. w imieniu Grant Thornton podpisał Jan Letkiewicz, biegły rewident
wpisany do rejestru pod numerem ewidencyjnym 9530;

b) Grant Thornton został wybrany jako firma audytorska do przeglądu i dokonał przeglądu jednostkowego
śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2020 r. sporządzonego zgodnie z
MSSF/MSR oraz wydał do niego raport z przeglądu, bez zastrzeżeń (niezałączone do Prospektu). Raport
z przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2020
r. w imieniu Grant Thornton podpisał Jan Letkiewicz, biegły rewident wpisany do rejestru pod numerem
ewidencyjnym 9530;
c)

Grant Thornton został wybrany jako firma audytorska do badania i zbadał jednostkowe statutowe
sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane statutowe sprawozdanie finansowe Grupy za rok
obrotowy 2019 sporządzone zgodnie z MSSF/MSR oraz wydał do nich sprawozdania z badania
zawierające opinie bez zastrzeżeń (niezałączone do Prospektu). Opinie z badania jednostkowego
statutowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego statutowego sprawozdania
finansowego Grupy w imieniu Grant Thornton podpisał Jan Letkiewicz, biegły rewident wpisany do
rejestru pod numerem ewidencyjnym 9530;
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d) Grant Thornton został wybrany jako firma audytorska do badania jednostkowego statutowego
sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego statutowego sprawozdania finansowego
Grupy za rok obrotowy 2020 sporządzone zgodnie z MSSF/MSR. Do Daty Prospektu Grant Thornton
nie zbadał i nie wydał sprawozdania z badania jednostkowego statutowego sprawozdania finansowego
Spółki oraz skonsolidowanego statutowego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2020.
Grant Thornton jest firmą audytorską w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach wpisaną na listę firm
audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3654. Grant Thornton
spełnia wymogi niezależności wynikające z przepisów prawa, jak i standardów obowiązujących firmy audytorskie
i biegłych rewidentów. Poza umowami związanymi z Ofertą pomiędzy Grant Thornton a Spółką, Grant Thornton
nie posiada innych interesów w Spółce, w tym w szczególności na Datę Prospektu nie posiada żadnych
instrumentów kapitałowych Spółki, w szczególności akcji ani warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez
Spółkę.
Na podstawie uchwały z dnia 19 czerwca 2018 r. Zgromadzenia Wspólników poprzednika prawnego Spółki, PCF
Group sp. z o.o., Polska Grupa Audytorska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie
(adres: ul. Jana III Sobieskiego 104/49, 00-764 Warszawa) („PGA”), jako firma audytorska wybrana do badania
sprawozdania finansowego poprzednika prawnego Spółki w odpowiednim okresie, przeprowadziła badanie
statutowego sprawozdania finansowego poprzednika prawnego Spółki sporządzonego zgodnie zasadami
rachunkowości określonymi w Ustawie o Rachunkowości oraz regulacjami wydanymi na jej podstawie (tj.
Polskimi Standardami Rachunkowości) za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz wydała o nim sprawozdanie z
badania zawierające opinię bez zastrzeżeń (niezałączone do Prospektu). Opinię z badania powyższego
sprawozdania finansowego w imieniu PGA podpisał Maciej Kozysa, biegły rewident wpisany do rejestru pod
numerem ewidencyjnym 12005.
Zgodnie z powyższą uchwałą z dnia 19 czerwca 2018 r. Zgromadzenia Wspólników poprzednika prawnego Spółki,
PGA była wybrana również jako firma audytorska do badania statutowego sprawozdania finansowego
poprzednika prawnego Spółki sporządzonego zgodnie zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o
Rachunkowości oraz regulacjami wydanymi na jej podstawie (tj. Polskimi Standardami Rachunkowości) za rok
zakończony 31 grudnia 2019 r., niemniej w dniu 30 sierpnia 2019 r. poprzednik prawny Spółki zawarł z PGA
aneks rozwiązujący zawartą pomiędzy poprzednikiem prawnym Spółki a PGA umowę o badanie sprawozdań
finansowych z dnia 26 czerwca 2018 r. w zakresie badania ww. sprawozdania finansowego poprzednika prawnego
Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. Powód rozwiązania zawartej z PGA umowy o badanie sprawozdań
finansowych w zakresie badania ww. sprawozdania finansowego poprzednika prawnego Spółki za rok zakończony
31 grudnia 2019 r. nie jest istotny dla oceny Grupy.
Z wyjątkiem sytuacji opisanej w poprzednim akapicie, w okresie objętym Historycznymi Informacjami
Finansowymi nie doszło do rezygnacji, zwolnienia lub niewybrania na kolejny rok biegłego rewidenta Spółki, w
tym poprzednika prawnego Spółki, oraz Grupy.
Podmioty zaangażowane w Ofertę
Globalny Koordynator
W związku z Ofertą funkcję globalnego koordynatora, prowadzącego księgę popytu wśród Inwestorów
Instytucjonalnych oraz oferującego pełni Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie i adresem: ul.
Mogilska 65, 31-545 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000033118.
Na Datę Prospektu pomiędzy Globalnym Koordynatorem i innymi podmiotami zaangażowanymi w emisję i Ofertę
a Spółką nie występują relacje o istotnym znaczeniu dla emisji lub Oferty. Na Datę Prospektu pomiędzy
Globalnym Koordynatorem a Spółką nie istnieją konflikty interesów o jakimkolwiek znaczeniu dla emisji lub
Oferty.
Doradca prawny Spółki
W związku z Ofertą usługi prawne na rzecz Spółki w zakresie prawa polskiego świadczy Greenberg Traurig
Grzesiak sp.k. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, Polska („Greenberg
Traurig”). Część wynagrodzenia Greenberg Traurig jest uzależniona od wielkości wpływów pozyskanych z
oferty Akcji Oferowanych.
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Ponadto, Greenberg Traurig świadczyła, świadczy lub może świadczyć w przyszłości na rzecz Spółki usługi
prawne w odniesieniu do prowadzonej przez Spółkę działalności, na podstawie odpowiednich umów o
świadczenie usług doradztwa prawnego.
Greenberg Traurig nie posiada istotnych interesów w Spółce w tym, w szczególności, na Datę Prospektu nie
posiada akcji Spółki.
Na Datę Prospektu pomiędzy Greenberg Traurig i innymi podmiotami zaangażowanymi w emisję i Ofertę a Spółką
nie występują relacje o istotnym znaczeniu dla emisji lub Oferty. Na Datę Prospektu pomiędzy Greenberg Traurig
a Spółką nie istnieją konflikty interesów o jakimkolwiek znaczeniu dla emisji lub Oferty.
Informacje pochodzące od osób trzecich
Za wyjątkiem sprawozdania z badania zawierającego opinię biegłego rewidenta z badania Historycznych
Informacji Finansowych za lata 2019-2017 oraz raportu biegłego rewidenta z przeglądu Śródrocznych Informacji
Finansowych za I półrocze 2020 r., w Prospekcie nie zostały zamieszczone informacje pochodzące od ekspertów,
którzy działaliby na zlecenie Emitenta, w celu przygotowania analiz branżowych czy rynkowych.
W Prospekcie nie zostało zamieszczone oświadczenie ani raport eksperta.
Na potrzeby Prospektu nie uzyskano innych informacji od osób trzecich, niż pochodzące ze źródeł publicznie
dostępnych. W tym zakresie w rozdziale „Opis działalności” oraz „Otoczenie rynkowe” zamieszczone zostały
informacje pochodzące od osób trzecich, w szczególności PricewaterhouseCoopers, Newzoo, Superdata,
Bloomberg oraz z szeregu serwisów internetowych w tym steamdb.info, Statista, gamespot.com,
gameinformer.com, ign.com, wepc.com, metacritic.com, pcgamer.com czy gamingscan.com. Informacje te zostały
dokładnie powtórzone. W stopniu, w jakim Spółka jest tego świadoma i w jakim może to ocenić na podstawie
informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że
powtórzone informacje byłyby niedokładne, niekompletne lub wprowadzały w błąd.
Dokumenty udostępnione do wglądu
W okresie ważności Prospektu w siedzibie Spółki (Warszawa, Al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa), jak
również na stronie internetowej Spółki (www.peoplecanfly.com), będą udostępnione do wglądu następujące
dokumenty lub ich kopie:
•

Statut;

•

aktualny odpis Spółki z rejestru przedsiębiorców KRS;

•

treść uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia.

Publiczne oferty przejęcia
W latach 2017-2019 oraz w 2020 roku do Daty Prospektu akcje nie były przedmiotem żadnej publicznej oferty
przejęcia.
Koszty Oferty
Opłaty pobierane od podmiotów składających zapisy na Akcje Oferowane
Spółka nie będzie pobierać żadnych opłat od podmiotów składających zapisy na Akcje Oferowane. Kwota
wpłacana przez Inwestora przy składaniu zapisu może zostać jednak powiększona o ewentualną prowizję firmy
inwestycyjnej przyjmującej zapis, zgodnie z regulacjami takiej firmy inwestycyjnej.
Wynagrodzenie Globalnego Koordynatora
Na Datę Prospektu Spółka szacuje, że kwota wynagrodzenia Globalnego Koordynatora z tytułu świadczonych
przez niego usług na potrzeby Oferty, w tym za zarządzanie Ofertą i plasowanie Akcji Oferowanych, wyniesie nie
więcej niż 3,75% wartości Oferty rozumianej jako iloczyn ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz
odpowiednio Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, w przypadku Akcji
Oferowanych objętych przez Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów
Indywidualnych, w przypadku Akcji Oferowanych objętych przez Inwestorów Indywidualnych w Transzy
Pracowniczej, oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, w przypadku Akcji
Oferowanych nabytych przez Inwestorów Instytucjonalnych.
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Wynagrodzenie prowizyjne zostanie zapłacone przez Spółkę i Oferujących w proporcji do wielkości wpływów
brutto z Oferty pochodzących z emisji Akcji Nowej Akcji oraz sprzedaży Akcji Sprzedawanych.
Pozostałe koszty Oferty
Dodatkowo, na Datę Prospektu Spółka szacuje pozostałe koszty Oferty ponoszone przez Spółkę na kwotę około
2,1 mln PLN (powiększoną o podatek VAT z tytułu świadczenia usług danego rodzaju wchodzących w skład
pozostałych kosztów Oferty, jeżeli będzie należny).
Pozostałe koszty Oferty ponoszone przez Spółkę obejmują między innymi: (i) wynagrodzenie, koszty i wydatki
doradztwa prawnego; (ii) koszty usług badania przez biegłego rewidenta Historycznych Informacji Finansowych
za lata 2019-2017, koszty przeglądu przez biegłego rewidenta Śródrocznych Informacji Finansowych za I półrocze
2020 r. oraz inne koszty doradztwa biegłego rewidenta; (iii) koszty sporządzenia Prospektu; (iv) koszty i wydatki
związane z organizacją spotkań z inwestorami (investor education, pilot fishing), prezentacji roadshow, usług
doradczych PR i IR; (v) koszty druku i dystrybucji dokumentów sporządzonych w związku z Ofertą, w tym
Prospektu, oraz związanych z reklamą Oferty; (vi) koszty rozliczenia Oferty ponoszone na rzecz KDPW, GPW,
KDPW_CCP, oraz pozostałe opłaty KDPW, GPW i notarialne.
Po przeprowadzeniu Oferty Spółka poda do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego szczegółowe
informacje na temat wyników Oferty, w tym informacje na temat wpływów uzyskanych przez Spółkę z emisji
Akcji Nowej Emisji oraz wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z Ofertą.
Umowa z animatorem Spółki
Na Datę Prospektu umowa z animatorem rynku lub Spółki nie została podpisana. Spółka nie wyklucza zawarcia
takiej umowy po dopuszczeniu Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
GPW.
Miejsce rejestracji akcji
Emitent nie przewiduje korzystania z usług agentów ds. płatności. Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Oferowane,
zostaną zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.
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Oświadczenie Spółki
W imieniu PCF Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleja „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa,
niniejszym oświadczam, że – zgodnie z moją najlepszą wiedzą – informacje zawarte w Prospekcie są zgodne ze
stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.
Sebastian Wojciechowski
Prezes Zarządu

..................................................................................
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Oświadczenie Oferującego
Niniejszym oświadczam, że – zgodnie z moją najlepszą wiedzą – informacje zawarte w Prospekcie są zgodne ze
stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.
Sebastian Wojciechowski

..........................................................................
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Oświadczenie Oferujących
Niniejszym oświadczam, że – zgodnie z moją najlepszą wiedzą – informacje zawarte w Prospekcie, w częściach
za które ponoszę odpowiedzialność jako Oferujący, są zgodne ze stanem faktycznym i że w tych częściach
Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.
Moja odpowiedzialność ograniczona jest do informacji o mnie jako oferującym Akcje Sprzedawane oraz
dokonywanej przeze mnie sprzedaży Akcji Sprzedawanych.

Bartosz Kmita

…………………………... Dariusz Korotkiewicz

…………………………...

Krzysztof Dolaś

…………………………... Jarosław Eliasz-Skąpski

…………………………...

Bartosz Biełuszko

…………………………... Anna Kulczyńska

…………………………...

Michał Nowak

…………………………... Krzysztof Cyngot

…………………………...

Jarosław Palczyński

…………………………... Paweł Mikołajewski

…………………………...

Bartłomiej Roch

…………………………... Rafał Pawłowski

…………………………...

Krzysztof Przybyło

…………………………... Adrian Kołodziejczyk

…………………………...

Michał Dzięcielski

…………………………... Marcin Winkowski

…………………………...

Sebastian Kowalczyk

…………………………... Szymon Barchan

…………………………...

Jarosław Surowiec

…………………………... Krystian Stefański

…………………………...

Piotr Nowakowski

…………………………... Marcin Czartyński

…………………………...

Piotr Arendarski

…………………………... Łukasz Sopata

…………………………...
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Oświadczenie Globalnego Koordynatora
W imieniu Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie i adresem: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków,
niniejszym oświadczamy, że – zgodnie z naszą najlepszą wiedzą – informacje zawarte w Prospekcie w częściach,
za których sporządzenie Globalny Koordynator ponosi odpowiedzialność, są zgodne ze stanem faktycznym i że w
tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.
Odpowiedzialność Globalnego Koordynatora jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji
zamieszczonych w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do następujących części Prospektu: rozdziału
„Warunki Oferty” oraz odpowiadające temu rozdziałowi części „Podsumowania”.
Ryszard Czerwiński
Wiceprezes Zarządu

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

Przemysław Kołodziej
Prokurent

..................................................................................
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Oświadczenie Doradcy Prawnego Spółki
W imieniu Greenberg Traurig Grzesiak spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Książęca 4,
00-498 Warszawa, niniejszym oświadczam, że – zgodnie z moją najlepszą wiedzą – informacje zawarte w
Prospekcie w częściach, za których sporządzenie Greenberg Traurig Grzesiak spółka komandytowa ponosi
odpowiedzialność, są zgodne ze stanem faktycznym i że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co
mogłoby wpływać na ich znaczenie.
Odpowiedzialność Greenberg Traurig Grzesiak spółka komandytowa jako podmiotu odpowiedzialnego za
sporządzenie informacji zamieszczonych w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do następujących rozdziałów
Prospektu: rozdziału „Regulacje dotyczące polskiego rynku papierów wartościowych oraz obowiązki związane z
nabywaniem i zbywaniem akcji” oraz rozdziału „Opodatkowanie”.
Jarosław Grzesiak
Komplementariusz

..................................................................................
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Definicje i objaśnienia skrótów
Termin

Wyjaśnienie

Akcje Dopuszczane

akcje Spółki, w odniesieniu do których zamiarem Spółki jest ich dopuszczenie i
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW na
podstawie niniejszego Prospektu, to jest: (i) Akcje Serii A; oraz (ii) Akcje Serii
B

Akcje Istniejące

zobacz „Akcje Serii A”

Akcje Nowej Emisji

zobacz „Akcje Serii B”

Akcje Oferowane

łącznie Akcje Sprzedawane oraz Akcje Nowej Emisji

Akcje Serii A

27.500.000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 2 (dwa)
grosze każda

Akcje Serii B

nie więcej niż 2.062.512 akcji zwykłych na okaziciela serii B nowej emisji
emitowanych przez Spółkę oraz oferowanych w drodze oferty publicznej na
podstawie niniejszego Prospektu

Akcje Serii C

nie więcej niż 1.555.922 akcje serii C w kapitale zakładowym Emitenta, które
mogą zostać wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie emisji warrantów
subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
emisji akcji zwykłych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w
całości prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych oraz w całości
prawa poboru wszystkich akcji serii C, ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji
serii C oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii C w
depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki

Akcje Sprzedawane

nie więcej niż 2.062.512 Akcji Serii A oferowanych publicznie do sprzedaży
przez Oferujących na podstawie niniejszego Prospektu

CAD

dolar kanadyjski, jednostka monetarna w Kanadzie

Cena Maksymalna

maksymalna cena Akcji Nowej Emisji na potrzeby składania zapisów przez
Inwestorów Indywidualnych, która została ustalona przez Spółkę i Oferujących,
w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem wynosząca 46,00 PLN
w

maksymalna cena Akcji Nowej Emisji na potrzeby składania zapisów przez
Inwestorów w Transzy Pracowniczej wynosząca 41,40 PLN, która została
ustalona przez Spółkę, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem, w
wysokości 90% wartości Ceny Maksymalnej, przy czym w związku z
koniecznością zaokrąglenia Ceny Maksymalnej w Transzy Pracowniczej do
pełnych groszy w górę wystąpiło nieznaczne odchylenie od tej wartości

Członek
Konsorcjum
Detalicznego

firma inwestycyjna, która przystąpi do konsorcjum detalicznego i będzie
przyjmować zapisy na Akcje Nowej Emisji od Inwestorów Indywidualnych

Data Prospektu

dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF

Cena
Maksymalna
Transzy Pracowniczej
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Dobre Praktyki GPW 2016,
Dobre Praktyki

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjęte w 2015 r. przez Radę
Giełdy na podstawie § 29 ust. 1 Regulaminu GPW

Dopuszczenie

dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku
podstawowym GPW

Doradca Prawny

Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Książęca
4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000007110

Dyrektywa MAD

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (Dz. U. UE L 173/179
z 12 czerwca 2014 r.)

Dz. U.

Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej

Dz. U. UE

Dziennik Urzędowy UE

Emitent

PCF Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

EOG

Europejski Obszar Gospodarczy, strefa wolnego handlu obejmująca kraje UE i
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (z wyjątkiem Szwajcarii)

Epic Games

Epic Games, Inc., spółka prawa amerykańskiego z siedzibą w Cary, Karolina
Północna, USA

ESMA

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European
Securities and Markets Authority)

EUIPO

Urzęd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

EUR

jednostka walutowa wprowadzona na początku trzeciego etapu Europejskiej Unii
Gospodarczej i Walutowej na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską

FATCA

umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych
obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz
towarzyszące Uzgodnienia Końcowe, podpisane w Warszawie dnia 7
października 2014 r.

GBP

funt brytyjski, jednostka monetarna w Wielkiej Brytanii

Globalny Koordynator

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Mogilska 65, 31- 545
Kraków) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000033118 pełniąca w ramach Oferty funkcję globalnego koordynatora oraz
zarządzającego księgą popytu

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, rynek regulowany
prowadzony przez tę spółkę

Grant Thornton

Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (ul. abpa A.
Baraniaka 88, 61-131 Poznań) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
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i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem 0000369868
Grupa

Spółka wraz z jednostkami zależnymi od Spółki objętymi konsolidacją przy
zastosowaniu metody pełnej w rozumieniu Historycznych Informacji
Finansowych

Grupa Uprawnionych
Akcjonariuszy

Sebastian Wojciechowski – Prezes Zarządu Emitenta, Bartosz Kmita – Dyrektor
Kreatywny (Creative Director), Krzysztof Dolaś – członek Rady Nadzorczej
Emitenta oraz Dyrektor Artystyczny ds. Technicznych (Technical Art Director),
Bartosz Biełuszko – członek Rady Nadzorczej Emitenta oraz Dyrektor
Artystyczny (Art Director)

GUS

Główny Urząd Statystyczny

Historyczne
Informacje
Finansowe za lata 20192017

skonsolidowane zbadane historyczne informacje finansowe Grupy za okres od 1
stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018
r. oraz od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. sporządzone na potrzeby
Oferty zgodnie z MSSF/MSR

Historyczne
Finansowe

łącznie Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017 i Śródroczne
Informacje Finansowe za I półrocze 2020 r.

Informacje

Inwestor

Inwestor Indywidualny, Inwestor Instytucjonalny lub Inwestor w Transzy
Pracowniczej

Inwestorzy Indywidualni

inwestorzy inni niż Inwestorzy Instytucjonalni i Inwestorzy w Transzy
Pracowniczej

Inwestorzy Instytucjonalni

inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit e) Rozporządzenia
Prospektowego oraz inne osoby, do których Globalny Koordynator skieruje
zaproszenie do wzięcia udziału w budowaniu księgi popytu

Inwestorzy w
Pracowniczej

pracownicy lub współpracownicy Spółki lub Grupy uprawnieni do objęcia Akcji
Serii B za 90% Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów
Indywidualnych, wskazani przez Zarząd Spółki

Transzy

Inwestorzy Zastępczy

Inwestorzy Instytucjonalni (zarówno ci, którzy wzięli udział w budowaniu księgi
popytu, jak i ci, którzy nie wzięli udziału w budowaniu księgi popytu), którym
mogą być zaoferowane w ramach Oferty Akcje Oferowanie, co do których
Inwestorzy uchylili się od skutków prawnych złożonych zapisów

ISIN

Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych

KC

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z
2020 r. poz. 1740)

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie

KDPW_CCP

KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

KSH

ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1526)
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Microsoft Game Studios

amerykański wydawca gier wideo od 2019 r. działający pod firmą Xbox Game
Studios, oddział Microsoft Corporation

MiFID II

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę
2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. U. UE L 173/349, z 12 czerwca
2014 r., ze zm.)

MSR

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, zatwierdzone do stosowania w
Unii Europejskiej

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzone do
stosowania w Unii Europejskiej

MSSF/MSR

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej i ich interpretacje, zatwierdzone do stosowania
w Unii Europejskiej

Nadzwyczajne
Zgromadzenie

Walne

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

NBP

Narodowy Bank Polski

Newzoo

portal internetowy poświęcony tematyce rynku gier komputerowych zbierający
dane dotyczące tego rynku dostępny pod adresem http://www.newzoo.com

OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne

Oferta

oferta publiczna Akcji Oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przeprowadzana na podstawie Prospektu

Oferujący

w zależności opd kontekstu dwudziestu pięciu akcjonariuszy, albo jeden z
dwudziestu pięciu akcjonariuszy Spółki sprzedających Akcje Sprzedawane w
Ofercie, wskazanych w rozdziale „Znaczni akcjonariusze i Oferujący—
Oferujący”

Ordynacja Podatkowa

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z
2020 r. poz. 1325)

Ostateczna Cena
Nowej
Emisji
Inwestorów
Indywidualnych

Akcji
dla

cena emisyjna Akcji Nowej Emisji, która zostanie ustalona w drodze budowania
księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, po której Akcje Oferowane
będą nabywali Inwestorzy Indywidualni

Ostateczna Cena Akcji
Nowej Emisji w Transzy
Pracowniczej

cena emisyjna Akcji Nowej Emisji, która zgodnie z Uchwałą Emisyjną będzie
stanowiła równowartość 90% Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla
Inwestorów Indywidualnych, po której Akcje Nowej Emisji nabędą Inwestorzy
w Transzy Pracowniczej, przy czym w związku z koniecznością zaokrąglenia
Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej do pełnych
groszy w górę mogą wystąpić nieznaczne odchylenia od tej wartości

Ostateczna Cena
Oferowanych
Inwestorów
Instytucjonalnych

cena emisyjna Akcji Nowej Emisji i cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych, która
zostanie ustalona w drodze budowania księgi popytu wśród Inwestorów
Instytucjonalnych, po której Akcje Oferowane będą nabywali Inwestorzy
Instytucjonalni

Akcji
dla

Państwo Członkowskie

państwo członkowskie Unii Europejskiej
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PCF

Spółka Zależna People Can Fly sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która w dniu
31 sierpnia 2020 r. połączyła się z Emitentem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH,
tj. poprzez przeniesienie na Emitenta (spółka przejmująca) całego majątku
People Can Fly sp. z o.o. (spółka przejmowana), zgodnie z planem połączenia
uzgodnionym pomiędzy zarządami spółek w dniu 4 maja 2020 r.

PCF Canada

Spółka Zależna People Can Fly Canada Inc. z siedzibą w Montrealu, Kanada

PCF U.S.

Spółka Zależna People Can Fly U.S., LLC z siedzibą w Nowym Jorku, Stany
Zjednoczone Ameryki

PCF UK

Spółka Zależna People Can Fly UK Limited z siedzibą w Gateshead, Wielka
Brytania

PKB

Produkt Krajowy Brutto

PLN, zł, złoty

złoty, prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej będący w
obiegu od dnia 1 stycznia 1995 r., zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o
denominacji złotego (tekst jednolity: Dz.U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386, ze zm.)

Polska

Rzeczpospolita Polska

Porozumienie
Uprawnionych
Akcjonariuszy

umowa z dnia 26 czerwca 2020 r. zawarta pomiędzy członkami Grupy
Uprawnionych Akcjonariuszy, która od dnia dopuszczenia co najmniej jednej
akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym stanowić będzie porozumienie, o
którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie

Prawo Autorskie

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.)

Prawo do Akcji

papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania Akcji Nowej
Emisji, powstające z chwilą przydziału Akcji Nowej Emisji i wygasające z
chwilą rejestracji tych akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem,
w którym uprawomocni się decyzja sądu rejestrowego o odmowie rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Prawo Przedsiębiorców

Ustawa prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (tekst jednolity: Dz.U. z
2019 r., poz. 1292, ze zm.)

Prezes UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Project Dagger

roboczy tytuł nowej gry z segmentu AAA, z kategorii gier akcji realizowanej
przez Grupę z wydawcą Take-Two Interactive

Project Gemini

roboczy tytuł nowej gry z segmentu AAA realizowanej przez Grupę z wydawcą
Square Enix

Prospekt

niniejszy prospekt Spółki, stanowiący prospekt w rozumieniu Ustawy o Ofercie
oraz Rozporządzenia Delegowanego, na podstawie którego Spółka będzie
przeprowadzała Ofertę oraz ubiegała się o Dopuszczenie

Rada Giełdy

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

Rada Nadzorcza

rada nadzorcza Emitenta

Raport Newzoo 2019

raport „Global Games Market Report 2019 (free version)” dostępny na stronie
internetowej http://www.newzoo.com
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Raport Newzoo 2020

raport „Global Games Market Report 2020 (free version)” dostępny na stronie
internetowej http://www.newzoo.com

Raport Superdata

Raport Superdata „2019 Year in Review Digital Games and Interactive Media”

Raport Unity

raport Unity „Covid-19’s impact on the gaming industry: 19 takeaways”
dostępny na stronie internetowej https://create.unity3d.com

Regulamin GPW

regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w wersji
obowiązującej na Datę Prospektu

Regulamin KDPW

regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w wersji
obowiązującej na Datę Prospektu

Regulamin Rady
Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony na podstawie uchwały numer 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r.

Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu uchwalony na podstawie uchwały nr 6/2020 Rady
Nadzorczej z dnia 26 czerwca 2020 r.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 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

Rozporządzenie 569/2017

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/569 z dnia 24 maja 2016 r.
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w
odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie zawieszania i
wycofywania z obrotu instrumentów finansowych (Dz. U. UE L 87/122 z 31
marca 2017 r.)

Rozporządzenie
Delegowane

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129
w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma
być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub
dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylające
rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (Dz. U. UE L 166/26 z 21 czerwca
2019 r.)

Rozporządzenie MAR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć
na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U.
UE L 173/1 z 12 czerwca 2014 r., ze zm.)

Rozporządzenie
Raportach

o

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Rozporządzenie o Rynku

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie
szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz
emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku
(Dz. U. z 2019 r. poz. 803)

Rozporządzenie
Prospektowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14
czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z
ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na
275

SKRÓTY I DEFINICJE

rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE L 168/12
z 30 czerwca 2017 r., ze zm.)
Rozporządzenie w Sprawie
Koncentracji

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli
łączenia przedsiębiorstw) (Dz. U. UE L 24/1 z 29 stycznia 2004 r.)

Rozporządzenie w Sprawie
Znaku Towarowego UE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14
czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. U. UE L
154/1 z 16 czerwca 2017 r.)

RP

Rzeczpospolita Polska

Spółka

zobacz „Emitent”

Spółki Zależne

(i) People Can Fly sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która w dniu 31 sierpnia
2020 r. połączyła się z Emitentem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez
przeniesienie na Emitenta jako spółkę przejmującą całego majątku People Can
Fly sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, zgodnie z planem połączenia
uzgodnionym pomiędzy zarządami spółek w dniu 4 maja 2020 r.; (ii) People Can
Fly UK Ltd. z siedzibą w Gateshead, Wielka Brytania; (iii) People Can Fly U.S.,
LLC z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki; oraz (iv) People
Can Fly Canada Inc. z siedzibą w Montrealu, Kanada

Square Enix

Square Enix Limited, spółka prawa angielskiego zarejestrowana pod numerem
01804186 z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania

Statut

statut Emitenta obowiązujący na Datę Prospektu, uwzględniający Uchwałę o
Emisji Warrantów oraz uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany statutu Spółki

Szczegółowe
Działania KDPW

Zasady

Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
S.A., w wersji obowiązującej na Datę Prospektu

Szczegółowe
Zasady
Obrotu Giełdowego

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, przyjęte Uchwałą Nr
1038/2012 Zarządu GPW z dnia 17 października 2012 r., ze zmianami, w wersji
obowiązującej na Datę Prospektu

Śródroczne
Informacje
Finansowe za I półrocze
2020 r.

skonsolidowane niezbadane śródroczne skrócone informacje finansowe Grupy za
okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. oraz za okres od 1 stycznia
2019 r. do 30 czerwca 2019 r. sporządzone na potrzeby Oferty zgodnie z
MSSF/MSR

Take-Two Interactive

Take-Two Interactive Software, Inc. spółka prawa Delaware z siedzibą w
Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki, przy 110 W 44TH Street, New
York, NY 10036

Uchwała
Warrantów

uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26
czerwca 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii C,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru
wszystkich warrantów subskrypcyjnych oraz w całości prawa poboru wszystkich
akcji serii C, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii C oraz upoważnienia do zawarcia
umowy o rejestrację akcji serii C w depozycie papierów wartościowych oraz
zmiany Statutu Spółki

o

Emisji
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Uchwała o Podwyższeniu
Kapitału
Zakładowego;
Uchwała Emisyjna

uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26
czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
emisji akcji zwykłych serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w
całości prawa poboru wszystkich akcji serii B, ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji
serii B oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A, akcji
serii B oraz praw do akcji serii B w depozycie papierów wartościowych oraz
zmiany statutu Spółki

UE

Unia Europejska

Umowa Akcjonariuszy

umowa pomiędzy wszystkimi akcjonariuszami Spółki posiadającymi na Datę
Prospektu Akcje Serii A oraz Spółką oryginalnie zawarta jako umowa
wspólników spółki PCF Group sp. z o.o. (poprzednika prawnego Spółki) w dniu
22 września 2015 r., zmieniona Aneksem z dnia 28 października 2016 r.,
Aneksem nr 2 z dnia 18 września 2019 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 26 czerwca
2020 r.

USD

dolar, jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki

Ustawa
o
Rewidentach

Biegłych

ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1415)

Ustawa
o
Kontroli
Niektórych Inwestycji

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r., poz. 117, ze zm.)

Ustawa o Nadzorze nad
Rynkiem Finansowym

ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 180, ze zm.)

Ustawa o Nadzorze nad
Rynkiem Kapitałowym

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1400)

Ustawa
o
Niektórych
Zabezpieczeniach
Finansowych

ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 103)

Ustawa o Obrocie

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst
jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 89, ze zm.)

Ustawa o Ochronie Danych
Osobowych

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

Ustawa
o
Konkurencji
Konsumentów

ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, ze zm.)

Ochronie
i

Ustawa o Ofercie

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 623, ze zm.)

Ustawa
o
Dochodowym
Fizycznych

Podatku
od Osób

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1426)

Ustawa
o
Dochodowym
Prawnych

Podatku
od Osób

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1406)
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Ustawa o Podatku
Czynności
Cywilnoprawnych

od

ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 815, ze zm.)

Ustawa o Podatku
Spadków i Darowizn

od

ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 1813)

Ustawa o Rachunkowości

ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z
2019 r. poz. 351, ze zm.)

VAT

podatek od towarów i usług

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Emitenta

WIBOR

Warsaw Interbank Offered Rate – średnia stopa procentowa funkcjonująca na
polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki
udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym. Funkcjonuje w Polsce od
kwietnia 1991 r., od marca 1993 r., WIBOR ustalany jest codziennie jako średnia
arytmetyczna kwotowań największych uczestników rynku pieniężnego.
Publikowany jest w prasie ekonomicznej w odniesieniu do transakcji
jednodniowych (tom/next – T/N – pieniądze docierają do banku jeden dzień po
zawarciu transakcji i podlegają zwrotowi w kolejnym dniu roboczym) oraz w
przeliczeniu na okresy: tygodnia (1W), 1 miesiąca (1M), 3 miesięcy (3M) i 6
miesięcy (6M)

Wstępne Porozumienie

porozumienie z dnia 31 lipca 2020 r. zawarte pomiędzy Emitentem a Square Enix
określające zasady współpracy w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych
przeznaczonych do zaoferowania przez Spółkę na rzecz Square Enix oraz
obejmowaniem przez Square Enix w wykonaniu praw przysługujących z
warrantów Akcji Serii C emitowanych przez Emitenta w ramach warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd

Zarząd Emitenta

Zarząd GPW

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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Definicje i objaśnienia skrótów
Termin

Wyjaśnienie

AAA

wysokobudżetowe gry wideo należące do segmentu premium, charakteryzujące
się długim czasem i wysoką jakością produkcji

Battle Arena

gatunek gier wideo z ograniczoną liczbą graczy, w których gracze dzielą się na
dwie drużyny walczące ze sobą na arenie

Battle Royale

gatunek gier wideo, w których co najmniej kilku, a często kilkudziesięciu lub
kilkuset graczy walczy (pojedynczo lub w niewielkich drużynach) pomiędzy
sobą aż do momentu, gdy pozostanie jeden gracz albo drużyna, co jest
równoznaczne ze zwycięstwem

Brawler

gatunek gier wideo, w których postać gracza walczy z dużą liczbą przeciwników
za pomocą gołych pięści lub broni białej

Deck Building

gatunek gier wideo polegających na tworzeniu oraz ulepszaniu własnej talii kart
w trakcie gry; w grach opartych na mechanice deck building szansa zwycięstwa
zależy w dużej mierze od prawdopodobieństwa wylosowania właściwych kart
lub ich ciągu z wcześniej dobranego przez gracza zestawu

DLC

ang. downloadable content, tj. dodatek do pełnej wersji gry; DLC może oznaczać
darmowy niewielki dodatek w postaci nowej mapy lub broni, ale także płatne,
duże rozszerzenie zapewniające wiele godzin dodatkowej rozgrywki

F2P

zobacz „Free-to-Play”

Free-to-Play

jeden z modeli sprzedaży gier wideo; zakłada udostępnienie tytułu bezpłatnie i
generowanie przychodów dopiero w momencie dokonywania przez graczy tzw.
mikropłatności; rozgrywka jest najczęściej możliwa bez opłat, jednak dzięki
mikrotransakcjom gracz może nabyć np. przedmioty lub umiejętności
ułatwiające rozgrywkę lub dające przewagę nad konkurentami; mikropłatności
mogą dotyczyć również ulepszeń, które co do zasady nie zmieniają rozgrywki, a
mają jedynie charakter czysto wizualny, np. nowy strój bohatera

GAAS

zobacz „Game as a Service”

Game as a Service

jeden z modeli sprzedaży gier wideo; w modelu tym oferowane są gry, które
zakładają np. miesięczną subskrypcję gry albo oferują ciągle nowe dodatki do
istniejących już gier rozpowszechnionych w modelu Pay-to-Play (gracz płaci za
grę) lub Free-to-Play

gra pudełkowa

kopia gry wideo wydana na nośniku fizycznym (najczęściej na płycie CD) i
sprzedawana w sieci sprzedaży fizycznej, w odróżnieniu od gry sprzedawanej w
sprzedaży cyfrowej na platformie dystrybucyjnej

grywalność

ogół zasad i mechanizmów gry komputerowej, które wpływają na jakość i
przyjemność z gry; składają się na nią takie elementy, jak m.in. fabuła, mechaniki
gry, intuicyjność sterowania, logiczny schemat powiązań elementów
występujących w grze czy zasady rozgrywki

IP

ang. intellectual property, tj. prawa własności intelektualnej obejmujące w
szczególności prawa autorskie do utworów oraz inne prawa takie jak patenty czy
znaki towarowe
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lokalizacja

proces przystosowania gry stworzonej w określonym języku do innych języków;
lokalizacja jest procesem szerszym od tłumaczenia; obejmuje dostosowanie
zarówno warstwy tekstowej, jak i elementów kulturowych oraz innych do
charakteru odbiorcy

looter shooter

podgatunek gier z gatunku shooter, w którym rozgrywka, poza walką z
przeciwnikami za pomocą broni palnej, polega na zbieraniu przedmiotów
ulepszających bohatera (takich jak broni czy opancerzenia)

Microsoft Store

platforma dystrybucji cyfrowej z aplikacjami przeznaczonymi na system
operacyjny Windows oraz konsole serii Xbox należąca do Microsoft

mikropłatności

jeden ze sposobów monetyzacji gier wideo wykorzystywany przy grach
udostępnianych za darmowo (Free-to-Play); polegają na dokonywaniu transakcji
o małej wartości przez gracza dzięki którym może on nabyć np. przedmioty lub
umiejętności ułatwiające rozgrywkę lub dające przewagę nad konkurentami;
mikropłatności mogą dotyczyć również ulepszeń, które, co do zasady, nie
zmieniają rozgrywki, a mają jedynie charakter czysto wizualny, np. nowy strój
bohatera

mikrotransakcje

zobacz „mikropłatności”

monetyzacja

sposób na uzyskiwanie przychodu z gry wideo; standardowo przychód z gry jest
uzyskiwany poprzez sprzedaż gry w sieci sprzedaży fizycznej lub sprzedaż
cyfrową; przy modelach sprzedaży gry Free-to-Play monetyzacja gry następuje
w momencie dokonywania mikropłatności

OTT

zobacz „over-the-top”

over-the-top

dostarczanie abonentom przez operatorów stacjonarnych (sieci kablowe,
platformy cyfrowe) za pośrednictwem Internetu wytworzonych przez osoby
trzecie treści wideo, audio i innych mediów, bez wpływu operatorów w treści
wytworzone przez podmioty trzecie

PC

komputer osobisty przeznaczony co do zasady do użytku osobistego w domu i
biurze

platformówka

gatunek zręcznościowych gier wideo polegających głównie na poruszaniu
bohatera po wielu poziomach, unikaniu pułapek i likwidacji bądź unikaniu
przeciwników, a także zbieraniu różnych nagród i dodatków (w zależności od gry
– pieniędzy, kamieni szlachetnych, dodatkowych żyć)

platformy dystrybucyjne

dedykowane platformy służące do cyfrowej dystrybucji gier wideo; dla gier na
komputery osobiste (PC) do głównych platform dystrybucyjnych na Datę
Prospektu należą Steam oraz Epic Games Store natomiast dla gier na konsole
PlayStation Store oraz Microsoft Store

PlayStation

seria konsol do gier wideo produkowana w Japonii przez Sony Computer
Entertainment

PlayStation 4

konsola do gier wideo produkowana w ramach serii konsol PlayStation

PlayStation 5

konsola do gier wideo produkowana w ramach serii konsol PlayStation, której
premiera miała miejsce w listopadzie 2020 r.

PlayStation Store

platforma dystrybucji cyfrowej gier wideo na konsole PlayStation
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PvE

ang. player versus environment; termin używany w grach online, gdzie postać
kontrolowana przez gracza walczy z postaciami sterowanymi w grze przez
komputer

PvP

ang. player versus player; termin używany w grach online, gdzie postać
kontrolowana przez gracza walczy z postaciami sterowanymi w grze przez
innych graczy

remaster

nowa wersja wydanej wcześniej gry wideo, którą producent odświeża i
aktualizuje od strony technicznej, przy jednoczesnym braku istotnej ingerencji w
fabułę i mechaniki rozgrywki; remaster może być wzbogacony o nowe elementy
w stosunku do oryginału (np. lokacje, postacie, misje czy bronie), jednak co do
zasady od oryginału różni się przede wszystkim poprawieniem aspektów
technicznych rozgrywki (grafiki, udźwiękowienia, itp.)

RPG

ang. role-playing game; gatunek gier wideo, w których gracz kontroluje bohatera
poruszającego się po fikcyjnym świecie, tworząc własną postać, określając jej
cechy i wygląd zewnętrzny; rozgrywka ma zwykle na celu awans postaci na
kolejne poziomy i zdobywanie nowych umiejętności

shooter

jeden z gatunków gier wideo, w których rozgrywka koncentruje się na walce z
przeciwnikami kierowanymi przez sztuczną inteligencję lub innych graczy w
zasadniczej mierze za pomocą broni palnej, a pomocniczo także białej

shooter FPP

ang. first-person perspective, tj. strzelanka pierwszo-osobowa; jeden z rodzajów
gatunku gier wideo typu shooter; shooter FPP to gra, w której akcję obserwuje
się z poziomu oczu głównego bohatera

shooter TPP

ang. third-person perspective, tj. strzelanka trzecio-osobowa; jeden z rodzajów
gatunku gier wideo typu shooter; shooter TPP to gra, w której akcja
obserwowana jest zza pleców bohatera

silnik gry

program komputerowy służący do tworzenia gry komputerowej; producenci gier
komputerowych korzystają z gotowych silników udostępnianych przez firmy
specjalizujące się w tworzeniu silników do gier lub same je tworzą

Steam

największa na świecie platforma służąca do dystrybucji cyfrowej gier wideo na
komputery osobiste (PC) należąca do Valve Corporation

symulator

gatunek gier wideo, w których gracz przejmuje kontrolę nad pojazdem
(samochód, czołg, statek, samolot)

Triple-A

zobacz „AAA”

Vehicular Combat

gatunek gier wideo, w których rozgrywka polega na walce różnego rodzaju
pojazdów takich jak, w szczególności, samochody, statki, samoloty

Xbox

seria konsol do gier wideo produkowana przez Microsoft

Xbox 360

konsola do gier wideo produkowana przez Microsoft w ramach serii konsol Xbox
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Sprawozdanie z badania Historycznych Informacji Finansowych za lata 2019-2017

F-1

Sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta
z badania skonsolidowanych
historycznych informacji
finansowych za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Grant Thornton Frąckowiak
Sp. z o.o. sp. k.
ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E
61-131 Poznań
Polska
T +48 61 62 51 100
F +48 61 62 51 101
www.GrantThornton.pl

Dla Akcjonariuszy PCF Group S.A.
Na potrzeby sporządzenia Prospektu Emisyjnego oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Delegowanego
Komisji (UE) nr 2019/980 z dnia 14 marca 2019 roku, uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzenia prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do
obrotu na rynku regulowanym, i uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 przeprowadziliśmy
badanie skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Grupy Kapitałowej (Grupa Kapitałowa), w
której jednostką dominującą jest PCF Group S.A. (Spółka Dominująca) z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja
Solidarności 171, na które składają się skonsolidowane sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na
dzień 31 grudnia 2019 roku, 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku, skonsolidowane sprawozdania
z wyniku, skonsolidowane sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, skonsolidowane
sprawozdania ze zmian w kapitale własnym i skonsolidowane sprawozdania z przepływów pieniężnych za lata
obrotowe zakończone 31 grudnia 2019 roku, 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku, informacje
dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające .

Opinia
Naszym zdaniem załączone skonsolidowane historyczne informacje finansowe przedstawiają rzetelny i jasny
obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, 31 grudnia 2018 roku
i 31 grudnia 2017 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za lata obrotowe zakończone w
tych dniach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń
Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Audyt – Podatki – Outsourcing – Doradztwo
Member of Grant Thornton International Ltd
Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Firma audytorska nr 3654.
Komplementariusz: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. Zarząd komplementariusza: Tomasz Wróblewski – Prezes Zarządu, Dariusz Bednarski – Wiceprezes Zarządu,
Jan Letkiewicz – Wiceprezes Zarządu. Adres siedziby: 61-131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E. NIP: 778-14-76-013, REGON: 301591100.
Rachunek bankowy: 05 1090 1359 0000 0001 1915 7406. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000369868.
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Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z:
x
x

ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1415) (Ustawa o biegłych rewidentach) oraz
Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania (KSB)
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku,
z późniejszymi zmianami.

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanych historycznych informacji finansowych.
Jesteśmy niezależni od spółek Grupy Kapitałowej zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych
księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (Kodeks IFAC) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów
oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla
naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Dominującej za skonsolidowane historyczne
informacje finansowe
Zarząd Spółki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanych historycznych informacji
finansowych, które przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku
finansowego i przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości. Zarząd Spółki Dominującej jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje
za niezbędną dla sporządzenia skonsolidowanych historycznych informacji finansowych niezawierających
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając skonsolidowane historyczne informacje finansowe Zarząd Spółki Dominującej jest
odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy Kapitałowej do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuowania
działalności, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Spółki Dominującej albo zamierza dokonać likwidacji Grupy
Kapitałowej, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku poz. 351,
z późniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości) Zarząd Spółki Dominującej oraz Członkowie Rady
Nadzorczej Spółki Dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane historyczne informacje
finansowe spełniały wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki
Dominującej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Grupy Kapitałowej, w
tym nadzór w zakresie funkcjonowania i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w kontekście
sprawozdawczości finansowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanych historycznych informacji
finansowych
Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy skonsolidowane historyczne informacje finansowe jako
całość nie zawierają istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności
ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne
zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli
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można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze
użytkowników podjęte na podstawie tych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:
x

x

x
x

x

x

identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanych historycznych informacji
finansowych spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające na te ryzyka i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i
odpowiednie, aby stanowić podstawę naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może być
związane ze zmową, fałszerstwem, celowymi pominięciami, wprowadzeniem w błąd lub obejściem
kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur
badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy Kapitałowej;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki Dominującej;
oceniamy odpowiedniość przyjęcia przez Zarząd Spółki Dominującej założenia kontynuacji
działalności oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność
związana ze zdarzeniami lub warunkami, które mogą podawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Grupy Kapitałowej do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna
niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na
związane z tym ujawnienia w skonsolidowanych historycznych informacjach finansowych lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne, zmodyfikowanie naszej opinii. Nasze wnioski są oparte na
dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta,
jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Grupa Kapitałowa nie będzie
kontynuować działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość skonsolidowanych historycznych informacji
finansowych, w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane historyczne informacje finansowe
przedstawiają będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną
prezentację;
uzyskujemy wystarczające i odpowiednie dowody badania odnośnie informacji finansowych jednostek
lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy Kapitałowej w celu wyrażenia opinii na temat
skonsolidowanych historycznych informacji finansowych. Jesteśmy odpowiedzialni za kierowanie,
nadzór i przeprowadzenie badania Grupy Kapitałowej i pozostajemy wyłącznie odpowiedzialni za
naszą opinię z badania.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej Spółki Dominującej informacje o, między innymi, planowanym zakresie
i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Signed by /
Podpisano przez:
Jan Letkiewicz

Jan Zbigniew
Letkiewicz
Date / Data: 202011-23 19:05

Biegły Rewident nr 9530
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu
Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, firma audytorska nr 3654

Poznań, 23 listopada 2020 roku.
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- XG]LDá\QLHGDMąFHNRQWUROL

=<6. 675$7$ 1(7721$-('(1Ą $.&-ĉ=:<.àĄ 3/1
RGGR


RGGR


RGGR


- SRGVWDZRZ\







- UR]ZRGQLRQ\







- SRGVWDZRZ\







- UR]ZRGQLRQ\







]G]LDáDOQRĞFLNRQW\QXRZDQHM

]G]LDáDOQRĞFLNRQW\QXRZDQHML]DQLHFKDQHM

* W FHOX ]DFKRZDQLDSRUyZQ\ZDOQRĞFLGDQ\FKQDG]LHĔRUD]]\VNQDMHGQąDNFMĊ]RVWDáSU]HOLF]RQ\
VWRVXMąFZVNDĨQLNNRQZHUVMLXG]LDáyZQDDNFMH3U]HOLF]HQLH]RVWDáRRSLVDQHZQRFLH18.
6.2162/,'2:$1(635$:2='$1,(=:<1,.8,32=267$à<&+ &$à.2:,7<&+'2&+2'Ï:

=\VN VWUDWD QHWWR

RGGR


RGGR


RGGR








57 142

11 566

-

-

-

-

 





4 885 438

15 920 106

14 001 541

-

-

-

3R]RVWDáHFDáNRZLWHGRFKRG\
5yĪQLFHNXUVRZH]SU]HOLF]HQLDMHGQRVWHN]DJUDQLF]Q\FK
3R]RVWDáHFDáNRZLWHGRFKRG\SRRSRGDWNRZDQLX
&DáNRZLWHGRFKRG\
&DáNRZLWHGRFKRG\SU]\SDGDMąFH
- DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNL GRPLQXMąFHM
- XG]LDá\QLHGDMąFHNRQWUROL

4 / 68

F-9

F-10

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

-

3U]HND]DQLHZ\QLNXILQDQVRZHJRQDNDSLWDá

5yĪQLFHNXUVRZH]SU]HOLF]HQLD MHGQRVWHN]DJUDQLF]Q\FK

=\VN VWUDWD QHWWR]DRNUHVRGGRURNX


-

'\ZLGHQG\

6DOGRQDG]LHĔURNX

-

:\FHQDSURJUDPXPRW\ZDF\MQHJR SURJUDPSáDWQRĞFLDNFMDPL

=PLDQ\ZNDSLWDOHZáDVQ\PZRNUHVLHRGGRURNX



-

.RUHNWDEáĊGXSRGVWDZRZHJR

6DOGRQDG]LHĔURNX SRNRUHNWDFK

-



=PLDQ\]DVDG SROLW\NL UDFKXQNRZRĞFL

6DOGRQDG]LHĔURNX

.DSLWDá
SRGVWDZRZ\

$NFMH
ZáDVQH
(-)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.DSLWDá]H
VSU]HGDĪ\
DNFMLSRZ\ĪHM
LFKZDUWRĞFL
QRPLQDOQHM



-

68 708

9 607 176

-

3 211 757



-

6 995 010



3R]RVWDáH
NDSLWDá\



4 828 296

-

(9 607 176)

(5 000 000)

-



(3 693)

(2 755 585)



=\VNL
]DWU]\PDQH

.DSLWDáSU]\SDGDMąF\DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNLGRPLQXMąFHM

6.2162/,'2:$1(635$:2='$1,(=(=0,$1:.$3,7$/(:à$61<0:2.5(6,(2''252.8

6.2162/,'2:$1(635$:2='$1,(=(=0,$1:.$3,7$/(:à$61<0

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 – 31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

1

4 828 296

68 708

-

(5 000 000)

3 211 757



(3 693)

4 239 425



5D]HP

8G]LDá\
QLHGDMąFH
NRQWUROL

]áRW\SROVNL 3/1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1











(3 693)

4 239 425



.DSLWDáZáDVQ\
UD]HP

F-11

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

-

-

-

5yĪQLFHNXUVRZH]SU]HOLF]HQLD MHGQRVWHN]DJUDQLF]Q\FK

=\VN VWUDWD QHWWR]DRNUHVRGGRURNX


-

3U]HND]DQLHZ\QLNXILQDQVRZHJRQDNDSLWDá

6DOGRQDG]LHĔURNX

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-



:\FHQDSURJUDPXPRW\ZDF\MQHJR SURJUDPSáDWQRĞFLDNFMDPL

=PLDQ\ZNDSLWDOHZáDVQ\PZRNUHVLHRGGRURNX

6DOGRQDG]LHĔURNX SRNRUHNWDFK

.RUHNWDEáĊGXSRGVWDZRZHJR

=PLDQ\]DVDG SROLW\NL UDFKXQNRZRĞFL

6DOGRQDG]LHĔURNX

.DSLWDá
SRGVWDZRZ\

$NFMH
ZáDVQH
(-)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.DSLWDá]H
VSU]HGDĪ\DNFML
SRZ\ĪHMLFK
ZDUWRĞFL
QRPLQDOQHM



-

11 566

15 365 949

2 660 317



-

4 334 693

 

3R]RVWDáH
NDSLWDá\



15 908 540

-

(15 365 949)

-



850 215

(4 741 606)



=\VNL
]DWU]\PDQH

.DSLWDáSU]\SDGDMąF\DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNLGRPLQXMąFHM

6.2162/,'2:$1(635$:2='$1,(=(=0,$1:.$3,7$/(:à$61<0:2.5(6,(2''252.8

6.2162/,'2:$1(635$:2='$1,(=(=0,$1:.$3,7$/(:à$61<0 &'

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 – 31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM



15 908 540

11 566

-

2 660 317



850 215

(406 913)

 

5D]HP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8G]LDá\
QLHGDMąFH
NRQWUROL

]áRW\SROVNL 3/1
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15 908 540

11 566

-

2 660 317



850 215

(406 913)

 

.DSLWDá
ZáDVQ\UD]HP

F-12

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

6DOGRQDG]LHĔURNX

=\VN VWUDWD QHWWR]DRNUHVRGGRURNX

:\FHQDSURJUDPXPRW\ZDF\MQHJR SURJUDPSáDWQRĞFLDNFMDPL

=PLDQ\ZNDSLWDOHZáDVQ\PZRNUHVLHRGGRURNX

6DOGRQDG]LHĔURNX SRNRUHNWDFK

.RUHNWDEáĊGXSRGVWDZRZHJR

=PLDQ\]DVDG SROLW\NL UDFKXQNRZRĞFL

6DOGRQDG]LHĔURNX

-



-



-

-

-

-

-

-

-

-



.DSLWDá
SRGVWDZRZ\

$NFMH
ZáDVQH
(-)

-

-

-

-

-

-

-

.DSLWDá]H
VSU]HGDĪ\
DNFML
SRZ\ĪHMLFK
ZDUWRĞFL
QRPLQDOQHM



1 431 645



-

2 903 048



3R]RVWDáH
NDSLWDá\

-



14 001 541



179 027

(1 028 708)



=\VNL]DWU]\PDQH

.DSLWDáSU]\SDGDMąF\DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNLGRPLQXMąFHM

6.2162/,'2:$1(635$:2='$1,(=(=0,$1:.$3,7$/(:à$61<0:2.5(6,(2''252.8

6.2162/,'2:$1(635$:2='$1,(=(=0,$1:.$3,7$/(:à$61<0 &'

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 – 31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM



14 001 541

1 431 645









5D]HP

8G]LDá\
QLHGDMąFH
NRQWUROL

]áRW\SROVNL 3/1

-

-

-

-

-

-

-
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14 001 541

1 431 645









.DSLWDáZáDVQ\
UD]HP

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PL
KLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 – 31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

6.2162/,'2:$1(635$:2='$1,(=35=(3à<:Ï:3,(1,ĉĩ1<&+
RGGR


RGGR


RGGR


4 851 752

19 230 492

17 845 882

3U]HSá\Z\ĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FK]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM
=\VN VWUDWD SU]HGRSRGDWNRZDQLHP
.RUHNW\

-

-

-

$PRUW\]DFMDLRGSLV\DNWXDOL]XMąFHU]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

1 897 645

1 285 557

362 059

$PRUW\]DFMDLRGSLV\DNWXDOL]XMąFHZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQH

1 730 151

1 843 916

2 716 993

$PRUW\]DFMDSUDZDXĪ\WNRZDQLD

859 614

797 772

612 247

3U]\FKRG\]RGVHWHNLG\ZLGHQG

54 926

(29 283)

57 142

.RV]WSáDWQRĞFLZIRUPLHDNFML SURJUDP\PRW\ZDF\MQH

3 211 757

2 660 317

1 431 645

,QQHNRUHNW\

(136 705)

5 012

(26 180)

.RUHNW\UD]HP

7 617 388

6 563 292

5 403 860

=PLDQDVWDQXQDOHĪQRĞFL

(2 472 577)

2 433 209

(6 282 177)

=PLDQDVWDQX]RERZLą]DĔ

(6 965 729)

660 874

7 242 026

(184 669)

42 722

(102 730)

=PLDQDVWDQXUH]HUZLUR]OLF]HĔPLĊG]\RNUHVRZ\FK
=PLDQDVWDQXDNW\ZyZL]RERZLą]DĔ]W\WXáXXPRZ\

2 624 792

(5 469 364)

(1 080 558)

=PLDQ\ZNDSLWDOHREURWRZ\P

(6 998 183)

(2 332 559)

(223 438)

=DSáDFRQ\SRGDWHNGRFKRGRZ\

(3 705 536)

(3 767 423)

(1 220 805)







ĝURGNLSLHQLĊĪQHQHWWR]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM
3U]HSá\Z\ĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FK]G]LDáDOQRĞFLLQZHVW\F\MQHM
:\GDWNLQDQDE\FLHZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FK

(2 125 809)

(700 220)

(3 580 464)

:\GDWNLQDQDE\FLHU]HF]RZ\FKDNW\ZyZWUZDá\FK

(1 693 281)

(1 897 321)

(706 688)

813

106 754

-

2WU]\PDQHRGVHWNL
ĝURGNLSLHQLĊĪQHQHWWR]G]LDáDOQRĞFLLQZHVW\F\MQHM







3U]HSá\Z\ĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FK]G]LDáDOQRĞFLILQDQVRZHM
6SáDWD]RERZLą]DĔ]W\WXáXOHDVLQJX
2GVHWNL]DSáDFRQH
'\ZLGHQG\Z\SáDFRQH

(897 377)

(780 140)

(584 978)

(55 739)

(77 472)

(57 142)

(5 000 000)

-

-

ĝURGNLSLHQLĊĪQHQHWWR]G]LDáDOQRĞFLILQDQVRZHM







=PLDQDQHWWRVWDQXĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FKLLFKHNZLZDOHQWyZ







ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\QDSRF]ąWHNRNUHVX

37 131 365

20 785 961

3 909 734

=PLDQDVWDQX]W\WXáXUyĪQLFNXUVRZ\FK
ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\QDNRQLHFRNUHVX

F-13

(132 725)

(45 872)

259 572
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1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PL
KLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 – 31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

'2'$7.2:(,1)250$&-( '26.2162/,'2:$1<&+ +,6725<&=1<&+,1)250$&-,
),1$162:<&+
,QIRUPDFMHRJyOQH
D

,QIRUPDFMHRMHGQRVWFHGRPLQXMąFHM

-HGQRVWNą GRPLQXMąFą *UXS\ .DSLWDáRZHM 3&) *URXS 6SyáND $NF\MQD (GDOHM ]ZDQD Ä*UXSą .DSLWDáRZą´ Ä*UXSą´) MHVW
3&) *URXS 6SyáND $NF\MQD (GDOHM ]ZDQD Ä6SyáNą GRPLQXMąFą´) 6SyáND GRPLQXMąFD SRZVWDáD ] SU]HNV]WDáFHQLD
3&) *URXS 6S ] RR Z 3&) *URXS 6$ ]JRGQLH ] SODQHP SU]HNV]WDáFHQLD ] GQLD -08-2019r. W GQLX -11-2019r.
SU]HNV]WDáFHQLH]RVWDáR ]DUHMHVWURZDQHSU]H] 6ąG 6SyáND GRPLQXMąFD MHVW ZSLVDQD GR UHMHVWUX SU]HGVLĊELRUFyZ.UDMRZHJR
5HMHVWUX6ąGRZHJRZ6ąG]LH5HMRQRZ\PGODPLDVWD:DUV]DZ\ - XII :\G]LDá*RVSRGDUF]\SRGQXPHUHP.560000812668.
6SyáFHdRPLQXMąFHMQDGDQRQXPHUVWDW\VW\F]Q\5(*21141081673.
6LHG]LED 6SyáNL GRPLQXMąFHM PLHĞFL VLĊ SU]\ $O 6ROLGDUQRĞFL  w :DUV]DZLH NRG SRF]WRZ\ 0-877 6LHG]LED 6SyáNL
GRPLQXMąFHMMHVWMHGQRF]HĞQLHSRGVWDZRZ\PPLHMVFHPSURZDG]HQLDG]LDáDOQRĞFLSU]H]*UXSĊ.DSLWDáRZą
5RN 2019 MHVW SLHUZV]\P URNLHP REURWRZ\P ]D NWyU\ 6SyáND GRPLQXMąFD VSRU]ąG]D ]DUyZQR MHGQRVWNRZH MDN
LVNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLDILQDQVRZH]JRGQLH]MLĊG]\QDURGRZ\PLSWDQGDUGDPL5DFKXQNRZRĞFL0LĊG]\QDURGRZ\PL
6WDQGDUGDPL SSUDZR]GDZF]RĞFL FLQDQVRZHM RUD] ]ZLą]DQ\PL ] QLPL LQWHUSUHWDFMDPL RJáRV]RQ\PL Z IRUPLH UR]SRU]ąG]HĔ
.RPLVML (XURSHMVNLHM GDOHM Ä066)´ . 6NRQVROLGRZDQH VSUDZR]GDQLH ILQDQVRZH VSRU]ąG]RQH ]D URN  MHVW SLHUZV]\P
VNRQVROLGRZDQ\P VSUDZR]GDQLHP *UXS\ .DSLWDáRZHM 3&) *URXS 6$.W ]ZLą]NX ] F]\P QLQLHMV]H VNRQVROLGRZDQH
KLVWRU\F]QH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH za 2019 URN ]RVWDá\ VSRU]ąG]RQH SU]\ ]DVWRVRZDQLX 066)  Ä=DVWRVRZDQLH
0LĊG]\QDURGRZ\FK 6WDQGDUGyZ 6SUDZR]GDZF]RĞFL )LQDQVRZHM SR UD] SLHUZV]\´ GDOHM ÄM66) ´  :Sá\Z SU]HMĞFLD
QD M66) ]RVWDá SU]HGVWDZLRQ\ Z GDOV]HM F]ĊĞFL   VNRQVROLGRZDQ\FK KLVWRU\F]Q\FK LQIRUPDFML ILQDQVRZ\FK 8MDZQLHQLD
Z\QLNDMąFH ] 066)  ]ZLą]DQH ] ]DVWRVRZDQLHP 066) SR UD] SLHUZV]\ ]RVWDá\ ]DSUH]HQWRZDQH Z QRFLH µ:VND]DQLH
LREMDĞQLHQLHUyĪQLFZZDUWRĞFLXMDZQLRQ\FKGDQ\FKILQDQVRZ\FKRUD]LVWRWQ\FKUyĪQLFGRW\F]ąF\FKSU]\MĊW\FK]DVDG SROLW\NL 
UDFKXQNRZRĞFL SRPLĊG]\ 0LĊG]\QDURGRZ\PL 6WDQGDUGDPL 6SUDZR]GDZF]RĞFL )LQDQVRZHM D VWRVRZDQ\PL ZF]HĞQLHM
]DVDGDPLUDFKXQNRZRĞFL¶
6SyáND GRPLQXMąFD JUXS\ NDSLWDáRZHM QLH VSRU]ąG]DáD VNRQVROLGRZDQ\FK VSUDZR]GDĔ ILQDQVRZ\FK ]D ODWD  – 2018
W]Z ÄVWDWXWRZ\FK´  NRU]\VWDMąF ] Z\áąF]HQLD Z\QLNDMąFHJR ] DUW  XVW  XVWDZ\ R UDFKXQNRZRĞFL SRQLHZDĪ QD G]LHĔ
SRSU]HG]DMąF\G]LHĔELODQVRZ\JUXGQLDURNXRUD]JUXGQLDURNXáąF]QHGDQHVSyáNLGRPLQXMąFHMLMHMMHGQRVWHN
]DOHĪQ\FK SU]HG Z\áąF]HQLDPL QLH RVLąJQĊá\ SR]LRPX REURWX L ]DWUXGQLHQLD SR SU]HNURF]HQLX NWyUHJR Z\PDJDQH MHVW
VSRU]ąG]HQLHVNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJR*UXS\
E

6NáDG=DU]ąGXL5DG\1DG]RUF]HM6SyáNLGRPLQXMąFHM

: VNáDG =DU]ąGX 6SyáNL GRPLQXMąFHM QD G]LHĔ ]DWZLHUG]HQLD VNRQVROLGRZDQ\FK KLVWRU\F]Q\FK LQIRUPDFML ILQDQVRZ\FK
GRSXEOLNDFMLZFKRG]Lá


6HEDVWLDQ.DPLO :RMFLHFKRZVNL – 3UH]HV=DU]ąGX.

:RNUHVLHRGVW\F]QLD7 URNXGRGQLD]DWZLHUG]HQLD GRSXEOLNDFML QLQLHMV]\FK VNRQVROLGRZDQ\FK KLVWRU\F]Q\FK LQIRUPDFML
ILQDQVRZ\FKVNáDG =DU]ąGXQLHXOHJá]PLDQLH
: VNáDG 5DG\ 1DG]RUF]HM 6SyáNL GRPLQXMąFHM QD G]LHĔ ]DWZLHUG]HQLD VNRQVROLGRZDQ\FK KLVWRU\F]Q\FK LQIRUPDFML
ILQDQVRZ\FK ZFKRG]LOL






0LNRáDM:RMFLHFKRZVNL – 3U]HZRGQLF]ąF\5DG\1DG]RUF]HM
.U]\V]WRI'RODĞ – &]áRQHN5DG\1DG]RUF]HM
%DUWRV]%LHáXV]NR – &]áRQHN5DG\1DG]RUF]HM
-DFHN3RJRQRZVNL – &]áRQHN5DG\1DG]RUF]HM
$OHNVDQGHU)HUHQF– &]áRQHN5DG\1DG]RUF]HM

5DGD1DG]RUF]D]RVWDáDSRZRáDQD ZGQLXVLHUSQLDURNX:RNUHVLHRG7 VLHUSQLD2017 URNXGRGQLD]DWZLHUG]HQLD
VNRQVROLGRZDQ\FKKLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFMLILQDQVRZ\FKGRSXEOLNDFML PLDá\ PLHMVFHQDVWĊSXMąFH ]PLDQ\

MLNRáDM:RMFLHFKRZVNL – ZRNUHVLHRGVLHUSQLDURNXGROLVWRSDGDURNXSHáQLáIXQNFMĊ&]áRQND
5DG\1DG]RUF]HM]DĞRGGQLDOLVWRSDGD7 URNXSHáQLIXQNFMĊ3U]HZRGQLF]ąFHJR5DG\1DG]RUF]HM

%DUEDUD6RERZVND - SRZRáDQLHQD&]áRQND5DG\1DG]RUF]HMZGQLXF]HUZFDURNXZGQLXOLVWRSDGD
URNXQDVWąSLáDVNXWHF]QDUH]\JQDFMD]IXQNFML&]áRQND5DG\1DGzRUF]HM

-DFHN3RJRQRZVNL - SRZRáDQLHQD&]áRQND5DG\1DG]RUF]HMZGQLXF]HUZFDURNX

$OHNVDQGHU)HUHQF – SRZRáDQLHQD&]áRQND5DG\1DG]RUF]HMZGQLXOLVWRSDGDURNX
F

&KDUDNWHUG]LDáDOQRĞFL*UXS\

3RGVWDZRZ\PSU]HGPLRWHPG]LDáDOQRĞFL6SyáNLGRPLQXMąFHMRUD]MHMVSyáHN]DOHĪQ\FKMHVW SURGXNFMDJLHUZLGHR. 6]HUV]\RSLV
G]LDáDOQRĞFLSURZDG]RQHMSU]H]*UXSĊ.DSLWDáRZą]RVWDáSU]HGVWDZLRQ\ZQRFLHQXPHU GRW\F]ąFHMSU]\FKRGyZ]HVSU]HGDĪ\
LVHJPHQWyZRSHUDF\MQ\FK

F-14
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G

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PL
KLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL
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,QIRUPDFMHR*UXSLH .DSLWDáRZHM

:VNáDG *UXS\.DSLWDáRZHM3&)*URXS6$ ZFKRG]ą6SyáNDGRPLQXMąFDRUD]QDVWĊSXMąFHVSyáNL]DOHĪQH

1D]ZDVSyáNL]DOHĪQHM

0LHMVFHSURZDG]HQLD
G]LDáDOQRĞFLLNUDM
UHMHVWUDFML

3HRSOH&DQ)O\6S]RR
3HRSOH&DQ)O\8./LPLWHG
3HRSOH&DQ)O\&DQDGD,QF
3HRSOH&DQ)O\86//&

:DUV]DZD3ROVND
*DWHVKHDG:LHOND%U\WDQLD
0RQWUHDO.DQDGD
1RZ\-RUN86$

8G]LDá6SyáNLGRPLQXMąFHM
ZNDSLWDOH

5RG]DMG]LDáDOQRĞFL
SURGXNFMDJLHUZLGHR
SURGXNFMDJLHUZLGHR
SURGXNFMDJLHUZLGHR
SURGXNFMDJLHUZLGHR

31.12.2019
100%
100%
100%
100%

31.12.2018 31.12.2017
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

&]DV WUZDQLD 6SyáNL GRPLQXMąFHM RUD] ZFKRG]ąF\FK Z VNáDG *UXS\ .DSLWDáRZHM MHGQRVWHN REMĊW\FK NRQVROLGDFMą MHVW
QLHR]QDF]RQ\
3RáąF]HQLHSUDZQHVSyáNL3&)*URXS6$]3HRSOH&DQ)O\6S]RR
:GQLXPDMDURNX]RVWDáSRGSLVDQ\SODQSRáąF]HQLDSUDZQHJRVSyáNL3&)*URXS6$ Ä6SyáND3U]HMPXMąFD´ ]3HRSOH
&DQ )O\ 6S ] RR Ä6SyáND 3U]HMPRZDQD´ 6SyáND 3U]HMPXMąFDSRVLDGDáD XG]LDáyZ ZNDSLWDOH]DNáDGRZ\P6SyáNL
3U]HMPRZDQHM XSUDZQLDMąF\FK GR Z\NRQ\ZDQLD  JáRVyZ QD ]JURPDG]HQLX ZVSyOQLNyZ 6SyáNL 3U]HMPRZDQHM
3RáąF]HQLH 6SyáHN QDVWąSLáR Z WU\ELH DUW    .6+ WM SRSU]H] SU]HQLHVLHQLH FDáHJR PDMąWNX 6SyáNL 3U]HMPRZDQHM
QD 6SyáNĊ 3U]HMPXMąFą áąF]HQLH SU]H] SU]HMĊFLH  Ä3RáąF]HQLH´  = XZDJL QD IDNW ĪH 6SyáND 3U]HMPXMąFD MHVW MHG\Q\P
ZVSyOQLNLHP6SyáNL3U]HMPRZDQHMD]JRGQLH]DUW.6+6SyáND3U]HMPXMąFDQLHPRĪHREMąüDNFMLZáDVQ\FKZ]DPLDQ
]DXG]LDá\NWyUHSRVLDGDZ6SyáFH3U]HMPRZDQHMSRáąF]HQLH6SyáHNQDVWąSLáR EH]SRGZ\ĪV]HQLDNDSLWDáX]DNáDGRZHJR6SyáNL
3U]HMPXMąFHMDZNRQVHNZHQFMLEH]REMĊFLDMDNLFKNROZLHNDNFMLZNDSLWDOH]DNáDGRZ\P6SyáNL3U]HMPXMąFHMSU]H]ZVSyOQLND
6SyáNL3U]HMPRZDQHM
3RáąF]HQLHVWDáR VLĊVNXWHF]QHZGQLXGRNRQDQLDZSLVX3RáąF]HQLDZUHMHVWU]HSU]HGVLĊELRUFyZ.UDMRZHJR5HMHVWUX6ąGRZHJR
SU]H]VąGZáDĞFLZ\PLHMVFRZRGODVLHG]LE\6SyáNL3U]HMPXMąFHM Ä']LHĔ3RáąF]HQLD´ 3RáąF]HQLHQDVWąSLáRZGQLXVLHUSQLD
URNX
H

=DWZLHUG]HQLHGRSXEOLNDFML

1LQLHMV]H VNRQVROLGRZDQH KLVWRU\F]QH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH VSRU]ąG]RQH ]D URN ]DNRĔF]RQ\  JUXGQLD 2019 ]D URN
]DNRĔF]RQ\  JUXGQLD  U RUD] ]D URN ]DNRĔF]RQ\  JUXGQLD  U ]RVWDá\ ]DWZLHUG]RQH SU]H] =DU]ąG 6SyáNL
GRPLQXMąFHMGQLD23 OLVWRSDGD2020 (patrz QRWD28).
3RGVWDZDVSRU]ąG]HQLDRUD]]DVDG\UDFKXQNRZRĞFL
D

3RGVWDZDVSRU]ąG]HQLDVNRQVROLGRZDQ\FKKLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFML ILQDQVRZ\FK

6NRQVROLGRZDQH KLVWRU\F]QH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH *UXS\ .DSLWDáRZHM VSRU]ąG]RQH ]RVWDáR ]JRGQLH ] 0LĊG]\QDURGRZ\PL
6WDQGDUGDPL 5DFKXQNRZRĞFL GDOHM Ä065´  0LĊG]\QDURGRZ\PL 6WDQGDUGDPL 6SUDZR]GDZF]RĞFL )LQDQVRZHM GDOHM
Ä066)´ RUD]]ZLą]DQ\PL]QLPLLQWHUSUHWDFMDPLRJáRV]RQ\PLZIRUPLHUR]SRU]ąG]HĔ.RPLVML(XURSHMVNLHMRERZLą]XMąF\PL
GODRNUHVyZURF]Q\FKUR]SRF]\QDMąF\FKVLĊ1 VW\F]QLD2019 URNX 1DG]Z\F]DMQH:DOQH=JURPDG]HQLHANFMRQDULXV]\6SyáNL
GRPLQXMąFHM GQLDPDUFDURNXSRZ]LĊáRXFKZDáĊR]PLDQLHSROLW\NLUDFKXQNRZRĞFL6SyáNLLUR]SRF]ĊFLXRGVW\F]QLD
URNXVSRU]ąG]DQLDGODFHOyZVWDWXWRZ\FKVSUDZR]GDĔILQDQVRZ\FKRUD]VNRQVROLGRZDQ\FKVSUDZR]GDĔILQDQVRZ\FK
]JRGQLH
] 0LĊG]\QDURGRZ\PL 6WDQGDUGDPL 5DFKXQNRZRĞFL 0LĊG]\QDURGRZ\PL 6WDQGDUGDPL 6SUDZR]GDZF]RĞFL )LQDQVRZHM RUD]
]ZLą]DQ\PL]QLPLLQWHUSUHWDFMDPLRJáRV]RQ\PLZIRUPLHUR]SRU]ąG]HĔ.RPLVML(XURSHMVNLHM.
1LQLHMV]HVNRQVROLGRZDQHKLVWRU\F]QHLQIRUPDFMHILQDQVRZHREHMPXMąGDQHILQDQVRZH]DODWD– NWyUHZWHMF]ĊĞFL
QLH]RVWDá\VSRU]ąG]RQHQDSRGVWDZLHZF]HĞQLHMVSRU]ąG]RQ\FKVNRQVROLGRZDQ\FKVSUDZR]GDĔILQDQVRZ\FK]DDQDORJLF]QH
RNUHV\ W]ZÄVWDWXWRZ\FK´ 6SyáND GRPLQXMąFDJUXS\NDSLWDáRZHMQLHVSRU]ąG]DáDERZLHPVNRQVROLGRZDQ\FKVSUDZR]GDĔ
ILQDQVRZ\FK W]Z ÄVWDWXWRZ\FK´ NRU]\VWDMąF]Z\áąF]HQLDZ\QLNDMąFHJR]DUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFLSRQLHZDĪ
QDG]LHĔSRSU]HG]DMąF\G]LHĔELODQVRZ\JUXGQLDURNXRUD]JUXGQLDURNXáąF]QHGDQHVSyáNLGRPLQXMąFHMLMHM
MHGQRVWHN]DOHĪQ\FKSU]HGZáąF]HQLDPL QLHRVLąJQĊá\SR]LRPXREURWXL]DWUXGQLHQLD SRSU]HNURF]HQLXNWyUHJRZ\PDJDQHMHVW
VSRU]ąG]HQLH VNRQVROLGRZDQHJR VSUDZR]GDQLD ILQDQVRZHJR *UXS\ 6NRQVROLGRZDQH KLVWRU\F]QH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH
REHMPXMąGDQHILQDQVRZH]DURNNWyUH]RVWDáRVSRU]ąG]RQHQDSRGVWDZLHVWDWXWRZHJRVNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLD
ILQDQVRZHJR*UXS\]DURN
:DOXWą IXQNFMRQDOQą 6SyáNL GRPLQXMąFHM RUD] ZDOXWą SUH]HQWDFML QLQLHMV]\FK VNRQVROLGRZDQ\FK KLVWoU\F]Q\FK LQIRUPDFML
ILQDQVRZ\FK MHVW]áRW\SROVNLDZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM 6SUDZR]GDQLD
ILQDQVRZH VSyáHN ]DJUDQLF]Q\FK GOD FHOyZ NRQVROLGDFML SU]HOLF]DQH Vą QD ZDOXWĊ SROVNą ZHGáXJ ]DVDG ]DSUH]HQWRZDQ\FK
SRQLĪHMZ]DVDGDFKUDFKXQNRZRĞFL
6NRQVROLGRZDQH KLVWRU\F]QH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH ]RVWDá\ VSRU]ąG]RQH SU]\ ]DáRĪHQLX NRQW\QXRZDQLD G]LDáDOQRĞFL
JRVSRGDUF]HM SU]H] *UXSĊ Z GDMąFHM VLĊ SU]HZLG]LHü SU]\V]áRĞFL 1D G]LHĔ ]DWZLHUG]HQLD QLQLHMV]\FK VNRQVROLGRZDQ\FK
KLVWRU\F]Q\FK LQIRUPDFML ILQDQVRZ\FK GR SXEOLNDFML QLH LVWQLHMą RNROLF]QRĞFL ZVND]XMąFH QD ]DJURĪHQLH NRQW\QXRZDQLD
G]LDáDOQRĞFLSU]H]*UXSĊ.
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:Sá\ZSDQGHPLL&29,'-QDG]LDáDOQRĞü*UXS\
1DGDWĊ]DWZLHUG]HQLDGRSXEOLNDFMLQLQLHMV]\FK KLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFML ILQDQVRZ\FK w RFHQLH=DU]ąGX6SyáNL GRPLQXMąFHM
SDQGHPLDZLUXVD&29,'-QLHSRZLQQDPLHü]QDF]ąFHJRZSá\ZXQDZ\QLNL*UXS\LQLH]DJUDĪDNRQW\QXDFMLG]LDáDOQRĞFL
*UXS\ZRNUHVLHPLHVLĊF\RGNRĔFDRNUHVXVSUDZR]GDZF]HJR 3R]\W\ZQ\PDVSHNWHPMHVWIDNWLĪ]GHF\GRZDQDZLĊNV]RĞü
SU]\FKRGyZ UHDOL]RZDQ\FK SU]H] *UXSĊ Z\QLND ] SURGXNFML JLHU QD ]OHFHQLH QLH]DOHĪQ\FK :\GDZFyZ 7DNL PRGHO
SURZDG]HQLD G]LDáDOQRĞFL RSHUDF\MQHM ]DSHZQLD *UXSLH X]\VNLZDQLH SU]\FKRGyZ ] UHDOL]DFML SURGXNFML NWyUH QLH
VąX]DOHĪQLRQHRGZSá\ZX&29,'-QDJOREDOQąVSU]HGDĪJLHU2VLąJDQHZWHQVSRVyESU]H]*UXSĊSU]\FKRG\]DSHZQLDMą
SRNU\FLH NRV]WyZ RSHUDF\MQ\FK SURZDG]HQLD G]LDáDOQRĞFL D Z\JHQHURZDQa PDUĪD SR]ZDOD QD ]DSHZQLHQLH NRQW\QXDFML
G]LDáDOQRĞFL*UXS\.
-HGQDNĪHQLHPRĪQDZFKZLOLREHFQHMMHGQR]QDF]QLHSU]HZLG]LHüGDOV]HJRUR]ZRMXSDQGHPLL&29,'-RUD]MHMZSá\ZX
QDĞZLDWRZąHNRQRPLĊRUD]EH]SRĞUHGQLRQDEUDQĪĊJLHUZLGHR,VWQLHMHZ]ZLą]NX]W\PU\]\NRĪHSRJáĊELDMąFHVLĊ]DáDPDQLH
JRVSRGDUF]H Z]URVW EH]URERFLD L LQIODFML EĊGąFH HIHNWDPL SDQGHPLL PRJą PLHü Z SU]\V]áRĞFL QHJDW\ZQ\ ZSá\Z
QDPLĊG]\QDURGRZąEUDQĪĊJLHUZLGHR.
=UHDOL]RZDQHG]LDáDQLD
W 2020 rRNXZ]ZLą]NX]QDUDVWDMąF\P]DJURĪHQLHPVSRZRGRZDQ\PSDQGHPLąNRURQDZLUXVD &29,'- *UXSDSRGMĊáD
SUHZHQF\MQLHG]LDáDQLDPDMąFHQDFHOX]DSRELHJQLĊFLH PRĪOLZRĞFLSRMDZLHQLDVLĊLHZHQWXDOQHJRUR]SU]HVWU]HQLHQLDLQIHNFML
Z VWUXNWXUDFK *UXS\ .DSLWDáRZHM :SURZDG]RQD ]RVWDáD SROLW\ND RJUDQLF]DMąFD Z\MD]G\ VáXĪERZH ELXUD *UXS\ ]RVWDá\
RGSRZLHGQLR SU]\VWRVRZDQH RUD] ZSURZDG]RQR NRPXQLNDFMĊ LQIRUPXMąFą R ELHĪąFHM V\WXDFML L ]DOHFHQLDFK ZáDG]
SDĔVWZRZ\FK Z ]ZLą]NX ]]DJURĪHQLHP DSyĨQLHMSRZVWDQLHPHSLGHPLL ZLUXVD PRGMĊWR UyZQLHĪ GHF\]MHR SU]\JRWRZDQLX
LQIUDVWUXNWXU\ WHFKQLF]QHM oraz RSURJUDPRZDQLD ZVSLHUDMąFHJR LQIUDVWUXNWXUĊ PDMąFHJR ]DEH]SLHF]\ü SRWHQFMDOQH Z\PRJL
Z ]DNUHVLH SU]HSXVWRZRĞFL VLHFL Z\GDMQRĞFL VSU]ĊWX L VWDQGDUGyZ EH]SLHF]HĔVWZD XPRĪOLZLDMąFH SU]HQLHVLHQLH SURFHVyZ
ZWU\ESUDF\]GDOQHM:HIHNFLHURVQąFHJR]DJURĪHQLD=DU]ąG 6SyáNLGRPLQXMąFHM SRGMąáGHF\]MĊRPRĪOLZRĞFLSUDF\]GDOQHM.
1LHHOLPLQXMHWRU\]\ND]DNDĪHQLDSU]H]F]áRQNyZ]HVSRáXDOH]PQLHMV]a U\]\NRQLHGRVWĊSQRĞFLF]áRQNyZ]HVSRáXSRSU]H]
Z]DMHPQH]DNDĪHQLD'HF\]MDWD]DSHZQLáD]DUyZQR]HVSRáRZL MDNL VDPHM*UXSLH]DEH]SLHF]HQLH FLąJáRĞFL IXQNFMRQRZDQLD.
Na d]LHĔ ELODQVRZ\ oraz QD G]LHĔ ]DWZLHUG]HQLD QLQLHMV]\FK VNRQVROLGRZDQ\FK KLVWRU\F]Q\FK LQIRUPDFML ILQDQVRZ\FK
GRSXEOLNDFML *UXSDMHVWZVWDELOQHMV\WXDFMLILQDQVRZHM'RGDWNRZR*UXSDRWU]\PDáDZVSDUFLHILQDQVRZH]U]ąGRZ\FKWDUF]
SU]HFLZG]LDáDMąF\FK QHJDW\ZQ\P VNXWNRP SDQGHPLL &29,'- Z 3ROVFH RUD] Z 6WDQDFK =MHGQRF]RQ\FK 6]F]HJyá\
RWU]\PDQHJRZVSDUFLDRSLVDQRZQRFLH 23 =GDU]HQLDSRGDFLHELODQVRZHM
E

=DVDG\ SROLW\ND UDFKXQNRZRĞFL

6NRQVROLGRZDQHKLVWRU\F]QHLQIRUPDFMHILQDQVRZH ]RVWDá\ VSRU]ąG]RQH]JRGQLH]]DVDGąNRV]WXKLVWRU\F]QHJR.
3UH]HQWDFMDVSUDZR]GDĔILQDQVRZ\FK
6NRQVROLGRZDQH KLVWRU\F]QH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH SUH]HQWRZDQH Vą ]JRGQLH ] MLĊG]\QDURGRZ\P SWDQGDUGHP
RDFKXQNRZRĞFL 1. 3UH]HQWDFMD VSUDZR]GDĔ ILQDQVRZ\FK GDOHM Ä065 ´) *UXSD .DSLWDáRZD SUH]HQWXMH RGUĊEQLH
Ä6NRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLH]Z\QLNX´NWyUH ]DPLHV]F]RQH MHVWEH]SRĞUHGQLRSU]HGÄ6NRQVROLGRZDQ\PVSUDZR]GDQLHP
]Z\QLNXLSR]RVWDá\FKFDáNRZLW\FKGRFKRGyZ´
Ä6NRQVROLGRZDQH VSUDZR]GDQLH ] Z\QLNX´ SUH]HQWRZDQH MHVW Z ZDULDQFLH NDONXODF\MQ\P QDWRPLDVW Ä6NRQVROLGRZDQH
VSUDZR]GDQLH] SU]HSá\ZyZSLHQLĊĪQ\FK´VSRU]ąG]DQH MHVWPHWRGąSRĞUHGQLą
:SU]\SDGNXUHWURVSHNW\ZQHJR ZSURZDG]HQLD ]PLDQ]DVDGUDFKXQNRZRĞFLSUH]HQWDFML OXENRUHNW\EáĊGyZ*UXSDSUH]HQWXMH
VSUDZR]GDQLH ] V\WXDFML ILQDQVRZHM VSRU]ąG]RQH GRGDWNRZR QD SRF]ąWHN RNUHVX SRUyZQDZF]HJR MHĪHOL SRZ\ĪV]H ]PLDQ\
VąLVWRWQHGOD GDQ\FK SUH]HQWRZDQ\FKQDSRF]ąWHNRNUHVX SRUyZQDZF]HJR. : WDNLHM V\WXDFML SUH]HQWDFMD QRWGRWU]HFLHJR
VSUDZR]GDQLD]V\WXDFMLILQDQVRZHMQLHMHVWZ\PDJDQD
6HJPHQW\RSHUDF\MQH
3U]\Z\RGUĊEQLDQLXVHJPHQWyZRSHUDF\MQ\FK=DU]ąG6SyáNLGRPLQXMąFHMNLHUXMHVLĊURG]DMHP X]\VNLZDQ\FKSU]\FKRGyZ.
.DĪG\]VHJPHQWyZMHVWDQDOL]RZDQ\ RGUĊEQLHZUDPDFKGDQHJR URG]DMXSU]\FKRGX SURGXNFMDJLHUQD]OHFHQLHOXEprawa
DXWRUVNLHGRZ\SURGXNRZDQ\FKJLHU WDQWLHP\ .
=JRGQLH]MLĊG]\QDURGRZ\PSWDQGDUGHPSSUDZR]GDZF]RĞFLFLQDQVRZHM 8 Ä6HJPHQW\RSHUDF\MQH´ GDOHMÄ066)´ Z\QLNL
VHJPHQWyZRSHUDF\MQ\FK Z\QLNDMą ] ZHZQĊWU]Q\FK UDSRUWyZ ZHU\ILNRZDQ\FKRNUHVRZR SU]H]=DU]ąG6SyáNL GRPLQXMąFHM
JáyZQ\RUJDQGHF\]\MQ\Z*UXSLH.DSLWDáRZHM =DU]ąG6SyáNLGRPLQXMąFHMDQDOL]XMHZ\QLNLVHJPHQWyZRSHUDF\MQ\FKQD
SR]LRPLH]\VNX VWUDW\ ]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM 'RW\FKF]DV*UXSDDQDOL]RZDáDZ\QLNLVHJPHQWyZ RSHUDF\MQ\FK ZRSDUFLX
R NDVRZąPHWRGĊUR]SR]QDZDQLD SU]\FKRGyZ -HGQDNĪH ]H Z]JOĊGX QDIDNW ĪH Z QDVWĊSQ\FK RNUHVDFK VSUDZR]GDZF]\FK
pRPLDUZ\QLNyZVHJPHQWyZRSHUDF\MQ\FKVWRVRZDQ\ZNDONXODFMDFK]DU]ąGF]\FK]ELHĪQ\EĊG]LH ]]DVDGDPLUDFKXQNRZRĞFL
]DVWRVRZDQ\PLSU]\ VSRU]ąG]DQLX QLQLHMV]\FK VNRQVROLGRZDQ\FK KLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFMLILQDQVRZ\FK SRG]LDáQDVHJPHQW\
RSHUDF\MQH ]RVWDáUyZQLHĪ]DSUH]HQWRZDQ\ w XMĊFLX]JRGQ\P]MSSF.
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\Z\ND]DQHZVNRQVROLGRZDQ\PVSUDZR]GDQLX]Z\QLNX QLHUyĪQLąVLĊRGSU]\FKRGyZSUH]HQWRZDQ\FK
Z UDPDFK VHJPHQWyZ RSHUDF\MQ\FK ]D Z\MąWNLHP SU]\FKRGyZ QLHSU]\SLVDQ\FK GR VHJPHQWyZ RUD] Z\áąF]HĔ
NRQVROLGDF\MQ\FKGRW\F]ąF\FKWUDQVDNFMLSRPLĊG]\VHJPHQWDPL
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.RQVROLGDFMD
6NRQVROLGRZDQHKLVWRU\F]QHLQIRUPDFMHILQDQVRZHREHMPXMą VSUDZR]GDQLHILQDQVRZH6SyáNLGRPLQXMąFHMRUD]VSUDZR]GDQLD
ILQDQVRZH VSyáHN QDG NWyU\PL *UXSD VSUDZXMH NRQWUROĊ WM VSyáHN ]DOHĪQ\FK VSRU]ąG]RQH QD G]LHĔ  JUXGQLD 2019 r.
JUXGQLD  U RUD]  JUXGQLD 2017 r.. 6SUDZRZDQLH NRQWUROL SU]H] *UXSĊ PD PLHMVFH ZWHG\ JG\ L  *UXSD SRVLDGD
ZáDG]ĊQDGGDQ\PSRGPLRWHP LL *UXSDSRGOHJDHNVSR]\FMLQD]PLHQQH]ZURW\OXESRVLDGDSUDZDGR]PLHQQ\FK]ZURWyZ
]W\WXáXVZRMHJR]DDQJDĪRZDQLDZGDQHMMHGQRVWFH LLL *UXSDPDPRĪOLZRĞüZ\NRU]\VWDQLDZáDG]\ZFHOXNV]WDáWRZDQLD
SR]LRPXJHQHURZDQ\FK]ZURWyZ.
6SUDZR]GDQLDILQDQVRZH6SyáNLGRPLQXMąFHMRUD]VSyáHN ]DOHĪQ\FKREMĊW\FK VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPL
ILQDQVRZ\PL VSRU]ąG]D VLĊ QD WHQ VDP G]LHĔ ELODQVRZ\ WM QD  JUXGQLD : SU]\SDGNDFK JG\ MHVW WR NRQLHF]QH
ZVSUDZR]GDQLDFKILQDQVRZ\FKVSyáHN ]DOHĪQ\FKGRNRQXMHVLĊNRUHNWPDMąF\FKQDFHOXXMHGQROLFHQLH]DVDGUDFKXQNRZRĞFL
VWRVRZDQ\FKSU]H]VSyáNĊ ]]DVDGDPLVWRVRZDQ\PLSU]H]*UXSĊ.DSLWDáRZą
6SyáNL ]DOHĪQH REHMPRZDQHVąNRQVROLGDFMąSU]\]DVWRVRZDQLXUR]OLF]HQLD SRáąF]HQLDZHGáXJPHWRG\SU]HMĊFLD.
0HWRGD ta SROHJD QD áąF]HQLX VSUDZR]GDĔ ILQDQVRZ\FK SSyáNL GRPLQXMąFHM RUD] VSyáHN ]DOHĪQ\FK SRSU]H] ]VXPRZDQLH
Z SHáQHM ZDUWRĞFL SRV]F]HJyOQ\FK SR]\FML DNW\ZyZ ]RERZLą]DĔ NDSLWDáX ZáDVQHJR SU]\FKRGyZ RUD] NRV]WyZ : FHOX
]DSUH]HQWRZDQLDGUXS\KDSLWDáRZHMZWDNLVSRVyEMDNJG\E\VWDQRZLáDRQDSRMHG\QF]ąMHGQRVWNĊJRVSRGDUF]ąGRNRQXMHVLĊ
QDVWĊSXMąF\FKZ\áąF]HĔ




VDOGD UR]OLF]HĔ PLĊG]\ VSyáNDPL *UXS\ .DSLWDáRZHM L WUDQVDNFMH SU]\FKRG\ NRV]W\ G\ZLGHQG\  Z\áąF]D VLĊ
ZFDáRĞFL
Z\áąF]HQLX SRGOHJDMą ]\VNL L VWUDW\ ] W\WXáX WUDQVDNFML ]DZLHUDQ\FK ZHZQąWU] *UXS\ .DSLWDáRZHM NWyUH
VąXMĊWHZZDUWRĞFLELODQVRZHMDNW\ZyZWDNLFK MDN]DSDV\LĞURGNLWUZDáH
XMPXMHVLĊSRGDWHNRGURF]RQ\]W\WXáXUyĪQLFSU]HMĞFLRZ\FKZ\QLNDMąF\FK]Z\áąF]HQLD]\VNyZLVWUDWRVLąJQLĊW\FK
QD WUDQVDNFMDFK ]DZDUW\FK ZHZQąWU] *UXS\ .DSLWDáRZHM ]JRGQLH ] ]JRGQLH ] 0LĊG]\QDURGRZ\P SWDQGDUGHP
RDFKXQNRZRĞFL 12 Ä3RGDWHNGRFKRGRZ\´ GDOHMÄ065´).

:DOXWDIXQNFMRQDOQDLZDOXWDSUH]HQWDFML
:DOXWą IXQNFMRQDOQą -HGQRVWNL 'RPLQXMąFHM L ]DUD]HP ZDOXWą SUH]HQWDFML QLQLHMV]\FK VNRQVROLGRZDQ\FK KLVWRU\F]Q\FK
LQIRUPDFML ILQDQVRZ\FK MHVW ]áRW\ SROVNL 3/1  :DOXWDPL IXQNFMRQDOQ\PL MHGQRVWHN ]DOHĪQ\FK REMĊW\FK QLQLHMV]\P
VNRQVROLGRZDQ\P VSUDZR]GDQLHP ILQDQVRZ\P Vą ZDOXW\ SRGVWDZRZ\FK ĞURGRZLVN JRVSRGDUF]\FK Z NWyU\FK MHGQRVWNL
WHG]LDáDMą'ODFHOyZNRQVROLGDFMLVSUDZR]GDQLDMHGQRVWHN]DJUDQLF]Q\FKVąSU]HOLF]DQHQD3/1SU]\XĪ\FLXNXUVyZZ\PLDQ\
NZRWRZDQ\FK
GODW\FKZDOXWSU]H]1DURGRZ\%DQN3ROVNL
7UDQVDNFMHLVDOGD
7UDQVDNFMHZ\UDĪRQHZZDOXWDFKREF\FKSU]HOLF]DVLĊQDZDOXWĊIXQNFMRQDOQąZHGáXJNXUVXRERZLą]XMąFHJRZGQLXWUDQVDNFML
=\VNLLVWUDW\NXUVRZH]UR]OLF]HQLDW\FKWUDQVDNFMLRUD]Z\FHQ\ELODQVRZHMDNW\ZyZL]RERZLą]DĔSLHQLĊĪQ\FKZ\UDĪRQ\FK
ZZDOXWDFKREF\FKXMPXMHVLĊZVSUDZR]GDQLX]Z\QLNX.
3U]\FKRG\
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\VWDQRZLąZ\áąF]QLHSU]\FKRG\]XPyZ]NOLHQWDPLREMĊWH]DNUHVHPMLĊG]\QDURGRZHJRSWDQGDUGX
SSUDZR]GDZF]RĞFLFLQDQVRZHM 15 Ä3U]\FKRG\]XPyZ]NOLHQWDPL´ GDOHMÄ066)´ . 6SRVyEXMPRZDQLDSU]\FKRGyZ]H
VSU]HGDĪ\ Z VNRQVROLGRZDQ\FK KLVWRU\F]Q\FK LQIRUPDFMDFK ILQDQVRZ\FK *UXS\ Z W\P ]DUyZQR ZDUWRĞü MDN L PRPHQW
UR]SR]QDQLDSU]\FKRGyZRNUHĞODSLĊFLRHWDSRZ\PRGHOREHMPXMąF\QDVWĊSXMąFHNURNL

LGHQW\ILNDFMDXPRZ\]NOLHQWHP

LGHQW\ILNDFMD]RERZLą]DĔGRZ\NRQDQLDĞZLDGF]HQLD

RNUHĞOHQLHFHQ\WUDQVDNF\MQHM

SU]\SLVDQLHFHQ\ WUDQVDNF\MQHMGR]RERZLą]DĔGRZ\NRQDQLDĞZLDGF]HQLD

XMĊFLHSU]\FKRGXSRGF]DVZ\SHáQLDQLD]RERZLą]DĔGRZ\NRQDQLDĞZLDGF]HQLD OXESRLFKZ\SHáQLHQLX
3U]\FKRG\VąZSá\ZDPLNRU]\ĞFLHNRQRPLF]Q\FKGDQHJRRNUHVXSRZVWDá\PLZZ\QLNX]Z\NáHMG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM
*UXS\VNXWNXMąF\PL]ZLĊNV]HQLHPNDSLWDáXZáDVQHJRLQQ\PLQLĪ]ZLĊNV]HQLHNDSLWDáXZ\QLNDMąFH]ZSáDWDNFMRQDULXV]\
*UXSDXMPXMHSU]\FKRG\VWRVXMąFW]Z0RGHO3LĊFLX.URNyZSU]HZLG]LDQ\Z066)'RSU]\FKRGyZ]DOLF]DVLĊMHG\QLH
RWU]\PDQHOXE QDOHĪQHNZRW\UyZQHFHQRPWUDQVDNF\MQ\PMDNLHSU]\SDGDMą*UXSLHSRVSHáQLHQLX OXEZWUDNFLHVSHáQLDQLD 
]RERZLą]DQLD GR Z\NRQDQLD ĞZLDGF]HQLD SROHJDMąFHJR QD SU]HND]DQLX SU]\U]HF]RQHJR GREUD OXE XVáXJL WM VNáDGQLND
DNW\ZyZ  NOLHQWRZL &HQD WUDQVDNF\MQD WR NZRWD Z\QDJURG]HQLD NWyUH – ]JRGQLH ] RF]HNLZDQLHP *UXS\ – EĊG]LH MHM
SU]\VáXJLZDüZ]DPLDQ]DSU]HND]DQLHSU]\U]HF]RQ\FKGyEUOXEXVáXJSRPQLHMV]RQDRQDOHĪQ\SRGDWHNRGWRZDUyZLXVáXJ
.RV]W\ ]XĪ\W\FK PDWHULDáyZ WRZDUyZ L Z\UREyZ JRWRZ\FK *UXSD XMPXMH Z W\P VDP\P RNUHVLH Z MDNLP Vą XMPRZDQH
SU]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\W\FKVNáDGQLNyZ]JRGQLH]]DVDGąZVSyáPLHUQRĞFLSU]\FKRGyZLNRV]WyZ
*UXSDZ\UyĪQLDGZDĨUyGáDSU]\FKRGyZ
1) SU]\FKRG\]W\WXáXSURGXNFMLJLHUQD]OHFHQLH
2) SU]\FKRG\]W\WXáXVSU]HGDĪ\SUDZDXWRUVNLFKGRZ\SURGXNRZDQ\FKJLHU WDQWLHP\ 
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$G   3RQLĪHM SU]HGVWDZLRQR RSLV SROLW\NL GRW\F]ąF\ UR]SR]QDZDQLD SU]\FKRGyZ ] W\WXáX SURGXNFML JLHU
QD]OHFHQLH.
,GHQW\ILNDFMDXPRZ\]NOLHQWHP
*UXSDXMPXMHXPRZĊ]NOLHQWHPW\ONRZyZF]DVJG\VSHáQLRQHVąZV]\VWNLHQDVWĊSXMąFHNU\WHULD

VWURQ\ XPRZ\ ]DZDUá\ XPRZĊ Z IRUPLH SLVHPQHM XVWQHM OXE ]JRGQLH ] LQQ\PL ]Z\F]DMRZ\PL SUDNW\NDPL
KDQGORZ\PL LVą]RERZLą]DQHGRZ\NRQDQLDVZRLFKRERZLą]NyZ

*UXSDMHVWZVWDQLH]LGHQW\ILNRZDüSUDZDNDĪGHM]H VWURQGRW\F]ąFHGyEUOXEXVáXJNWyUHPDMą]RVWDüSU]HND]DQH

*UXSDMHVWZVWDQLH]LGHQW\ILNRZDüZDUXQNLSáDWQRĞFL]DGREUDOXEXVáXJLNWyUHPDMą]RVWDüSU]HND]DQH

XPRZDPDWUHĞüHNRQRPLF]Qą W]QPRĪQDRF]HNLZDüĪHZZ\QLNXXPRZ\XOHJQLH]PLDQLHU\]\NRUR]NáDGZF]DVLH
OXENZRWDSU]\V]á\FKSU]HSá\ZyZSLHQLĊĪQ\FK*UXS\ RUD]

MHVWSUDZGRSRGREQHĪH*UXSDRWU]\PDZ\QDJURG]HQLHNWyUHEĊG]LHMHMSU]\VáXJLZDáRZ]DPLDQ]DGREUDOXEXVáXJL
NWyUH]RVWDQąSU]HND]DQHNOLHQWRZL
,GHQW\ILNDFMD]RERZLą]DĔGR Z\NRQDQLDĞZLDGF]HQLD
: PRPHQFLH ]DZDUFLD XPRZ\ *UXSD GRNRQXMH RFHQ\ GyEU OXE XVáXJ SU]\U]HF]RQ\FK Z XPRZLH ] NOLHQWHP
LLGHQW\ILNXMHMDNR]RERZLą]DQLHGRZ\NRQDQLDĞZLDGF]HQLDNDĪGHSU]\U]HF]HQLHGRSU]HND]DQLDQDU]HF]NOLHQWDGREUDOXE
XVáXJL OXESDNLHWXGyEUOXEXVáXJ NWyUHPRĪQDZ\RGUĊEQLüOXEJUXS\RGUĊEQ\FKGyEUOXEXVáXJNWyUHVą]DVDGQLF]RWDNLH
VDPHLZWDNLVDPVSRVyESU]HND]\ZDQHNOLHQWRZL
8PRZD GRW\F]ąFD SURGXNFML JU\ QD ]OHFHQLH QLH]DOHĪQHJR Z\GDZF\ MHVW WUDNWRZDQD MDNR Z\RGUĊEQLRQH RGG]LHOQH 
]RERZLą]DQLHGRZ\NRQDQLDĞZLDGF]HQLD GRVWDUF]HQLHZ\GDZF\NRPSOHWQHMJU\ .
8VWDOHQLHFHQ\WUDQVDNF\MQHM
: FHOX XVWDOHQLD FHQ\ WUDQVDNF\MQHM *UXSD XZ]JOĊGQLD ZDUXQNL XPRZ\ RUD] VWRVRZDQH SU]H] QLą ]Z\F]DMRZH SUDNW\NL
KDQGORZH&HQDWUDQVDNF\MQDWRNZRWDZ\QDJURG]HQLDNWyUH]JRGQLH]RF]HNLZDQLHP*UXS\EĊG]LHMHMSU]\VáXJLZDüZ]DPLDQ
]DSU]HND]DQLHSU]\U]HF]RQ\FKGyEUOXEXVáXJNOLHQWRZL:\QDJURG]HQLHRNUHĞORQHZXPRZLH]NOLHQWHPREHMPXMHNZRW\
VWDáH L]PLHQQH PRĪOLZHGRRWU]\PDQLDERQXV\ . *UXSDV]DFXMHZ\VRNRĞüZ\QDJURG]HQLD]PLHQQHJRVWRVXMąFPHWRGĊZDUWRĞFL
QDMEDUG]LHMSUDZGRSRGREQHM.
%UDN LVWRWQHJR NRPSRQHQWX ILQDQVRZDQLD W\P VDP\P *UXSD QLH NRU\JXMH SU]\U]HF]RQHM NZRW\ Z\QDJURG]HQLD
RHIHNW\]PLDQ\SLHQLąG]DZF]DVLH
3U]\SLVDQLHFHQ\WUDQVDNF\MQHMGR]RERZLą]DĔGRZ\NRQDQLDĞZLDGF]HQLD
*UXSDSU]\SLVXMHFHQĊWUDQVDNF\MQąGRNDĪGHJR]RERZLą]DQLDGRZ\NRQDQLDĞZLDGF]HQLD OXEGRRGUĊEQHJRGREUDOXERGUĊEQHM
XVáXJL  Z NZRFLH NWyUD RG]ZLHUFLHGOD NZRWĊ Z\QDJURG]HQLD NWyUH – ]JRGQLH ] RF]HNLZDQLHP *UXS\ – SU]\VáXJXMH MHM
Z]DPLDQ]DZ\NRQDQLHĞZLDGF]HQLDWM. GRVWDUF]HQLD Z\GDZF\NRPSOHWQHMJU\.
8MĊFLHSU]\FKRGXSRGF]DVZ\SHáQLDQLD]RERZLą]DĔGRZ\NRQDQLDĞZLDGF]HQLDOXESRLFKZ\SHáQLHQLX
=JRGQLH]066)SU]\FKRG\XMPXMHVLĊZNZRFLHZ\QDJURG]HQLDNWyUH– ]JRGQLH]RF]HNLZDQLHPMHGQRVWNL– SU]\VáXJXMH
MHM Z ]DPLDQ ]D SU]HND]DQLH SU]\U]HF]RQ\FK GyEU OXE XVáXJ NOLHQWRZL 8PRZD ] :\GDZFą RNUHĞOD V]F]HJyáRZH ZDUXQNL
ZVSyáSUDF\ Z W\P Z\QDJUDG]DQLH 3UDZD DXWRUVNLH GR JU\ SU]HFKRG]ą QD Z\GDZFĊ Z PLDUĊ WZRU]HQLD JU\ ]JRGQLH
] NDPLHQLDPLPLORZ\PL  6SHáQLRQ\ WXMHVW]DSLV066) FPyZLąF\ RW\P LĪ Z Z\QLNX Z\NRQDQLD ĞZLDGF]HQLa QLH
SRZVWDMH VNáDGQLN DNW\ZyZ R DOWHUQDW\ZQ\P ]DVWRVRZDQLX D *UXSLH SU]\VáXJXMH HJ]HNZRZDOQH SUDZR GR ]DSáDW\
]D GRW\FKF]DV Z\NRQDQH ĞZLDGF]HQLH Z ]ZLą]NX ] F]\P SU]\FKyG *UXS\ MHVW UR]SR]QDZDQ\ Z F]DVLH 8MĊFLH SUDF
pRGZ\NRQDZFyZQDVWĊSXMH]JRGQLH]UR]OLF]HQLHPRSLVDQ\PZ066)% E F]\OLSU]\FKRG\]WHMF]ĊĞFLXMPRZDQH
Vą Z Z\VRNRĞFL SRQLHVLRQ\FK NRV]WyZ ]DIDNWXURZDQ\FK GR GQLD ELODQVRZHJR ]DĞ PDUĪD ]UHDOL]RZDQD MHVW GRGDZDQD
GRáąF]QHJRSU]\FKRGX ]NRQWUDNWX. 3U]\FKRG\QDG]LHĔELODQVRZ\V]DFRZDQHVąZRSDUFLXRVWRSLHĔ]DDZDQVRZDQLDUHDOL]DFML
XPRZ\ XVWDODQ\ Z RSDUFLX R Z\VRNRĞü SRQLHVLRQ\FK QDUDVWDMąFR NRV]WyZ Z UHODFML GR SODQRZDQ\FK áąF]Q\FK NRV]WyZ
QLH]EĊGQ\FKGRSRQLHVLHQLDFHOHPZ\ZLą]DQLD VLĊ ]]RERZLą]DQLDNRQWUDNWRZHJR3U]\FKRG\ SRGOHJDMą RV]DFRZDQLXQDNDĪG\
G]LHĔ ELODQVRZ\ ZHGáXJ QDMOHSV]\FK GRVWĊSQ\FK V]DFXQNyZ LVą NRU\JRZDQH R PRĪOLZH GR SU]HZLG]HQLD NRUHNW\ERQXV\
L LQQHHOHPHQW\]PLHQQH
=DOLF]NLRWU]\PDQHRGNOLHQWyZ
*UXSDRWU]\PXMHNUyWNRWHUPLQRZH]DOLF]NLRGNOLHQWyZQDSRF]HWSU]\V]áHMSURGXNFMLJLHU. *UXSD ZRGQLHVLHQLXGR]DOLF]HN
NUyWNRWHUPLQRZ\FK RNUHVPLĊG]\PRPHQWHP Z NWyU\PNOLHQW ]DSáDFL ]D WRZDUOXEXVáXJĊ DPRPHQWHP LFK GRVWDZ\ QLH
SU]HNURF]\MHGQHJRURNX VNRU]\VWDáD]XSURV]F]HQLDSU]HZLG]LDQHJRSU]H]066)LQLHUR]SR]QDMH HOHPHQWXILQDQVRZDQLD
=DOLF]NLWHZ\ND]\ZDQHVą MDNR]RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ.
$G.  3RQLĪHM SU]HGVWDZLRQRRSLV SROLW\NL GRW\F]ąF\ UR]SR]QDZDQLD SU]\FKRGyZ ]H VSU]HGDĪ\ SUDZ DXWRUVNLFK GR
Z\SURGXNRZDQ\FKJLHU WDQWLHP\
*UXSD XG]LHOD OLFHQFML QD VZRMH RSURJUDPRZDQLH ZáDVQRĞü LQWHOHNWXDOQą  Z\GDZFRP JLHU SHáQLąF\P IXQNFMĊ UyZQLHĪ
G\VWU\EXWRUyZ /LFHQFMD SU]HQRV]RQD Z XVWDORQ\P SU]HG]LDOH F]DVRZ\P GDMH G\VWU\EXWRURP GRVWĊS GR ZáDVQRĞFL
LQWHOHNWXDOQHM Z IRUPLH Z MDNLHM Z\VWĊSXMH RQD Z RNUHVLH RERZLą]\ZDQLD OLFHQFML 3RGVWDZą GR UR]SR]QDQLD SU]\FKRGX
Vą WDQWLHP\ ]H VSU]HGDĪ\ OLFHQFML QD G\VWU\EXFMĊ ] JLHU 3U]\FKRG\ WH ]DOHĪą RG ZROXPHQX VSU]HGDĪ\ ]UHDOL]RZDQHM SU]H]
G\VWU\EXWRUDZGDQ\PPRPHQFLHSU]\SDGDMąF\PQDRNUHVVSUDZR]GDZF]\GRJUDF]DNRĔFRZHJR &HQDWUDQVDNF\MQDXVWDODQD
MHVWMDNR SURFHQWZVWRVXQNXGRZDUWRĞFLVSU]HGDĪ\]UHDOL]RZDQHM SU]H]G\VWU\EXWRUD. 7\PVDP\PSU]\FKyG*UXS\]W\WXáX
WDQWLHP UR]SR]QDZDQ\ MHVW Z PRPHQFLH VSU]HGDĪ\ GDQHJR SURGXNWX SU]H] G\VWU\EXWRUyZ JLHU GR RGELRUFyZ NRĔFRZ\FK
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QDSRGVWDZLHUDSRUWyZVSU]HGDĪ\XGRVWĊSQLRQ\FKSU]H]G\VWU\EXWRUyZJLHU*UXSDRWU]\PXMHUDSRUW\VSU]HGDĪRZHZXMĊFLX
NZDUWDOQ\PSR]DNRĔF]HQLXGDQHJRNZDUWDáX
3U]\FKRG\LNRV]W\G]LDáDOQRĞFLILQDQVRZHM
1DSU]\FKRG\ILQDQVRZHVNáDGDMąVLĊJáyZQLHRGVHWNLRGORNDWZROQ\FKĞURGNyZQDUDFKXQNDFKEDQNRZ\FKGRGDWQLHUyĪQLFH
NXUVRZH
1DNRV]W\ILQDQVRZHVNáDGDMąVLĊJáyZQLHRGVHWNL]D]ZáRNĊZ]DSáDFLH]RERZLą]DĔUyĪQLFHNXUVRZH
.RV]W\RSHUDF\MQH
.RV]W\ RSHUDF\MQH Vą XMPRZDQH Z Z\QLNX ]JRGQLH ] ]DVDGą ZVSyáPLHUQRĞFL SU]\FKRGyZ L NRV]WyZ *UXSD SUH]HQWXMH
ZVNRQVROLGRZDQ\FKKLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFMDFK ILQDQVRZ\FK NRV]W\ZHGáXJPLHMVFSRZVWDZDQLD
3RGDWHNGRFKRGRZ\
1DRERZLą]NRZHREFLąĪHQLDZ\QLNXVNáDGDMąVLĊSRGDWHNELHĪąF\RUD]SRGDWHNRGURF]RQ\%LHĪąFHREFLąĪHQLHSRGDWNRZHMHVW
REOLF]DQHQDSRGVWDZLHZ\QLNXSRGDWNRZHJR SRGVWDZ\RSRGDWNRZDQLD GDQHJRURNXREURWRZHJR=\VN VWUDWD SRGDWNRZD
UyĪQLVLĊRGNVLĊJRZHJR]\VNX VWUDW\ EUXWWRZ]ZLą]NX]UyĪQ\PPRPHQWHPX]QDQLDSU]\FKRGyZLNRV]WyZ]D]UHDOL]RZDQH
GOD FHOyZ SRGDWNRZ\FK L UDFKXQNRZ\FK D WDNĪH ]H Z]JOĊGX QD WUZDáH UyĪQLFH SRPLĊG]\ SRGDWNRZ\P L UDFKXQNRZ\P
WUDNWRZDQLHPQLHNWyU\FKSR]\FMLSU]\FKRGyZLNRV]WyZ2EFLąĪHQLDSRGDWNRZHVąZ\OLF]DQHZRSDUFLXRVWDZNLSRGDWNRZH
RERZLą]XMąFH Z GDQ\P URNX REURWRZ\P %LHĪąF\ SRGDWHN GRFKRGRZ\ GRW\F]ąF\ SR]\FML UR]SR]QDQ\FK EH]SRĞUHGQLR
ZNDSLWDOHMHVWUR]SR]QDZDQ\EH]SRĞUHGQLRZNDSLWDOHDQLHZVSUDZR]GDQLX]Z\QLNX.
3RGDWHN RGURF]RQ\ MHVW Z\OLF]DQ\ PHWRGą ELODQVRZą MDNR SRGDWHN SRGOHJDMąF\ ]DSáDFHQLX OXE ]ZURWRZL Z SU]\V]áRĞFL
QD UyĪQLFDFK SRPLĊG]\ ZDUWRĞFLDPL ELODQVRZ\PL DNW\ZyZ L SDV\ZyZ D RGSRZLDGDMąF\PL LP ZDUWRĞFLDPL SRGDWNRZ\PL
Z\NRU]\VW\ZDQ\PLGRZ\OLF]HQLDSRGVWDZ\RSRGDWNRZDQLD
5H]HUZDQDSRGDWHNRGURF]RQ\MHVWWZRU]RQDRGZV]\VWNLFKGRGDWQLFKUyĪQLFSU]HMĞFLRZ\FKSRGOHJDMąF\FKRSRGDWNRZDQLX
QDWRPLDVWVNáDGQLNDNW\ZyZ ]W\WXáX SRGDWNXRGURF]RQHJR MHVW UR]SR]QDZDQ\ GR Z\VRNRĞFL ZMDNLHMMHVW SUDZGRSRGREQH
ĪHEĊG]LHPRĪQDSRPQLHMV]\üSU]\V]áH]\VNLSRGDWNRZH RUR]SR]QDQHXMHPQHUyĪQLFHSU]HMĞFLRZH UH]HUZ\DNW\ZD]W\WXáX
XPRZ\  3R]\FMD DNW\ZyZ OXE ]RERZLą]DQLH QLH SRZVWDMH MHĞOL UyĪQLFD SU]HMĞFLRZD SRZVWDMH ] W\WXáX ZDUWRĞFL ILUP\
OXE]W\WXáXSLHUZRWQHJRXMĊFLDLQQHJRVNáDGQLNDDNW\ZyZOXE]RERZLą]DQLDZWUDQVDNFMLNWyUDQLHPDZSá\ZXDQLQDZ\QLN
SRGDWNRZ\DQLQDZ\QLNNVLĊJRZ\
5H]HUZD ] W\WXáX SRGDWNX RGURF]RQHJR MHVW UR]SR]QDZDQD RG SU]HMĞFLRZ\FK UyĪQLF SRGDWNRZ\FK SRZVWDá\FK Z Z\QLNX
LQZHVW\FML Z SRGPLRW\ ]DOHĪQH L VWRZDU]\V]RQH RUD] ZVSyOQH SU]HGVLĊZ]LĊFLD FK\ED ĪH *UXSD MHVW ]GROQD NRQWURORZDü
PRPHQWRGZUyFHQLDUyĪQLF\SU]HMĞFLRZHMLMHVWSUDZGRSRGREQHLĪZGDMąFHMVLĊSU]HZLG]LHüSU]\V]áRĞFLUyĪQLFDSU]HMĞFLRZD
VLĊQLHRGZUyFL
:DUWRĞüVNáDGQLNDDNW\ZyZ]W\WXáXSRGDWNXRGURF]RQHJRSRGOHJDDQDOL]LHQDNDĪG\G]LHĔELODQVRZ\DZSU]\SDGNXJG\
VSRG]LHZDQHSU]\V]áH]\VNLSRGDWNRZHQLHEĊGąZ\VWDUF]DMąFHGODUHDOL]DFMLVNáDGQLNDDNW\ZyZOXEMHJRF]ĊĞFLQDVWĊSXMHMHJR
RGSLV
3RGDWHN RGURF]RQ\ MHVW Z\OLF]DQ\ SU]\ XĪ\FLX VWDZHN SRGDWNRZ\FK NWyUH EĊGą RERZLą]\ZDü Z PRPHQFLH JG\ SR]\FMD
DNW\ZyZ]RVWDQLH]UHDOL]RZDQDOXE]RERZLą]DQLHVWDQLHVLĊZ\PDJDOQH
3RGDWHNRGWRZDUyZLXVáXJ
3U]\FKRG\NRV]W\LDNW\ZDVąXMPRZDQHSRSRPQLHMV]HQLXRZDUWRĞüSRGDWNXRGWRZDUyZLXVáXJ]Z\MąWNLHP



V\WXDFML JG\ SRGDWHN RG WRZDUyZ L XVáXJ ]DSáDFRQ\ SU]\ ]DNXSLH DNW\ZyZ OXE XVáXJ QLH MHVW PRĪOLZ\
GRRG]\VNDQLD RG RUJDQyZ SRGDWNRZ\FK - ZyZF]DV MHVW RQ XMPRZDQ\ RGSRZLHGQLR MDNRF]ĊĞü NRV]WyZ QDE\FLD
VNáDGQLNDDNW\ZyZOXEMDNRNRV]W
QDOHĪQRĞFLL]RERZLą]DĔNWyUHVąZ\ND]\ZDQH]XZ]JOĊGQLHQLHPNZRW\SRGDWNXRGWRZDUyZLXVáXJ

.ZRWDQHWWRSRGDWNXRGWRZDUyZLXVáXJPRĪOLZDGRRG]\VNDQLDOXEZ\PDJDMąFD]DSáDW\QDU]HF]RUJDQyZSRGDWNRZ\FKMHVW
XMĊWDZELODQVLHMDNRF]ĊĞüQDOHĪQRĞFLOXE]RERZLą]DĔ
/HDVLQJ
MLĊG]\QDURGRZ\SWDQGDUGSSUDZR]GDZF]RĞüFLQDQVRZHM Ä/HDVLQJ´ GDOHMÄ066)´ XVWDQDZLD]DVDG\GRW\F]ąFHXMĊFLD
Z\FHQ\ SUH]HQWDFML L XMDZQLHĔ GRW\F]ąF\FK XPyZ OHDVLQJX 'OD XPyZ Z NWyU\FK *UXSD Z\VWĊSXMH MDNR OHDVLQJRELRUFD
SU]\MĊWRMHGQROLWHSRGHMĞFLHNVLĊJRZHZUDPDFKNWyUHJROHDVLQJRELRUFDUR]SR]QDMHDNW\ZR]W\WXáXSUDZDGRXĪ\WNRZDQLD
OHDVLQJRZDQHJRDNW\ZDZNRUHVSRQGHQFML]H]RERZLą]DQLHPZ\QLNDMąF\P]XPyZOHDVLQJX
*UXSD NODV\ILNXMH XPRZĊ MDNR NRQWUDNW OHDVLQJRZ\ MHĪHOL QD MHM PRF\ SU]HND]XMH VLĊ SUDZR GR NRQWUROL XĪ\WNRZDQLD
]LGHQW\ILNRZDQHJRVNáDGQLNDDNW\ZyZ$E\]DNZDOLILNRZDüXPRZĊMDNROHDVLQJNRQLHF]QHMHVWVSHáQLHQLHWU]HFKZDUXQNyZ




XPRZDSU]HND]XMHOHDVLQJRELRUF\SUDZRGRXĪ\WNRZDQLD]LGHQW\ILNRZDQHJRVNáDGQLNDDNW\ZyZ
OHDVLQJRELRUFDX]\VNXMHNRU]\ĞFLHNRQRPLF]QH]XĪ\WNRZDQLDWHJRDNW\ZD
OHDVLQJRELRUFDX]\VNXMHSUDZRGRNLHURZDQLDVSRVREHPZMDNLDNW\ZRMHVWXĪ\WNRZDQHSU]H]RNUHVWUZDQLDXPRZ\

3RSU]HDQDOL]RZDQLX]DJDGQLHQLD6SyáND]LGHQW\ILNRZDáDGZDW\S\XPyZNWyUHVSHáQLDMąZDUXQNLUR]SR]QDQLDSRG066)
EĊGąWR
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XPRZ\QDMPXSRZLHU]FKQLELXURZ\FK
XPRZ\OHDVLQJXVSU]ĊWX

2NUHV OHDVLQJX REHMPXMH QLHRGZRáDOQ\ RNUHV XPRZ\ ZUD] ] RNUHVDPL QD NWyUH PRĪQD SU]HGáXĪ\ü OHDVLQJ  MHĪHOL PRĪQD
]Z\VWDUF]DMąFąSHZQRĞFLą]DáRĪ\üĪH*UXSDVNRU]\VWD]WHJRSUDZDRUD]RNUHVDPLZNWyU\FKPRĪQDZ\SRZLHG]LHüOHDVLQJ
MHĪHOL PRĪQD ] Z\VWDUF]DMąFą SHZQRĞFLą ]DáRĪ\ü ĪH *UXSD QLH VNRU]\VWD ] WHJR SUDZD 3U]\ XVWDODQLX RNUHVX OHDVLQJX
XZ]JOĊGQLRQRUyZQLHĪUHJXODFMHSUDZQHRUD]]Z\F]DMRZHRERZLą]XMąFHZSROVNLPRWRF]HQLXSUDZQ\PMDNUyZQLHĪVSHF\ILNĊ
XPyZ Z *UXSLH : GDFLH UR]SRF]ĊFLD OHDVLQJX *UXSD XMPXMH VNáDGQLN DNW\ZyZ ] W\WXáX SUDZD GR XĪ\WNRZDQLD
RUD]]RERZLą]DQLH]W\WXáXOHDVLQJX
$NW\ZR]W\WXáXSUDZDGRXĪ\WNRZDQLDZ\FHQLDQHMHVWZHGáXJNRV]WXNWyU\REHMPXMH




NZRWĊSRF]ąWNRZHMZ\FHQ\]RERZLą]DQLD]W\WXáXOHDVLQJX
ZV]HONLHRSáDW\OHDVLQJRZH]DSáDFRQHZGDFLHUR]SRF]ĊFLDOXESU]HGWąGDWąSRPQLHMV]RQHRZV]HONLHRWU]\PDQH
]DFKĊW\OHDVLQJRZH
ZV]HONLHSRF]ąWNRZHNRV]W\EH]SRĞUHGQLHSRQLHVLRQHSU]H]OHDVLQJRELRUFĊ

3R GDFLH UR]SRF]ĊFLD OHDVLQJX *UXSD Z\FHQLD VNáDGQLN DNW\ZyZ ] W\WXáX SUDZD GR XĪ\WNRZDQLD ZHGáXJ NRV]WX
pRPQLHMV]RQHJR R áąF]QH RGSLV\ DPRUW\]DF\MQH L áąF]QH VWUDW\ ] W\WXáX XWUDW\ ZDUWRĞFL RUD] XZ]JOĊGQLDMąFHJR NRUHNWĊ
RMDNLHNROZLHNDNWXDOL]DFMHZDUWRĞFL]RERZLą]DQLD]W\WOHDVLQJX
: GDFLH UR]SRF]ĊFLD OHDVLQJX ]RERZLą]DQLH ] W\WXáX OHDVLQJX Z\FHQLD VLĊ Z ZDUWRĞFL ELHĪąFHM RSáDW OHDVLQJRZ\FK
SR]RVWDMąF\FKGR]DSáDW\QDWHQG]LHĔ2SáDW\OHDVLQJRZHG\VNRQWXMHVLĊ]]DVWRVRZDQLHPNUDĔFRZHMVWRS\SURFHQWRZHM
=RERZLą]DQLHOHDVLQJRZHREHMPXMHQDVWĊSXMąFHSáDWQRĞFL

stDáHRSáDW\OHDVLQJRZH SRPQLHMV]RQHRZV]HONLHQDOHĪQH]DFKĊW\OHDVLQJRZH

]PLHQQH RSáDW\ OHDVLQJRZH NWyUH ]DOHĪą RG LQGHNVX OXE VWDZNL Z\FHQLRQH SRF]ąWNRZR ] ]DVWRVRZDQLHP WHJR
LQGHNVXOXEWHMVWDZNL]JRGQLH]LFKZDUWRĞFLąZGDFLHUR]SRF]ĊFLDOHDVLQJX
3R GDFLH UR]SRF]ĊFLD OHDVLQJX ZDUWRĞü ]RERZLą]DQLD ] W\WXáX OHDVLQJX MHVW SRZLĊNV]DQD Z FHOX RG]ZLHUFLHGOHQLD RGVHWHN
RG]RERZLą]DQLD]W\WXáXOHDVLQJX]PQLHMV]DQDZFHOXXZ]JOĊGQLHQLD]DSáDFRQ\FKRSáDWOHDVLQJRZ\FKRUD]DNWXDOL]RZDQD
ZFHOXXZ]JOĊGQLHQLDZV]HONLHMSRQRZQHMRFHQ\OXE]PLDQ\OHDVLQJX7\ONRHOHPHQW\OHDVLQJRZHVąXZ]JOĊGQLDQHZZ\FHQLH
DNW\ZD]W\WXáXSUDZDGRXĪ\WNRZDQLDL]RERZLą]DQLDOHDVLQJRZHJR3R]RVWDáHHOHPHQW\QLHOHDVLQJRZHWDNLHMDNSáDWQRĞFL
]DPHGLDVąXMPRZDQHRVREQR]JRGQLH]]DVDGDPLPDMąF\PL]DVWRVRZDQLHGRWDNLFKRSáDW
5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH
5]HF]RZH DNW\ZD WUZDáH SRF]ąWNRZR XMPRZDQH Vą ZHGáXJ FHQ\ QDE\FLD SRPQLHMV]RQHM Z NROHMQ\FK RNUHVDFK R RGSLV\
DPRUW\]DF\MQHRUD]XWUDWĊZDUWRĞFLĝURGNLWUZDáHREHMPXMąU]HF]RZHDNW\ZDWUZDáHRSU]HZLG\ZDQ\PRNUHVLHHNRQRPLF]QHM
XĪ\WHF]QRĞFLGáXĪV]\PQLĪURN..
$PRUW\]DFMĊZ\OLF]DVLĊGODZV]\VWNLFKĞURGNyZWUZDá\FK]SRPLQLĊFLHPJUXQWyZRUD]ĞURGNyZWUZDá\FKZEXGRZLHSU]H]
RV]DFRZDQ\RNUHVHNRQRPLF]QHMSU]\GDWQRĞFLW\FKĞURGNyZXĪ\ZDMąFPHWRG\OLQLRZHM
3U]HZLG\ZDQ\ RNUHV XĪ\WNRZDQLD GOD SRV]F]HJyOQ\FK JUXS U]HF]RZ\FK DNW\ZyZ
WUZDá\FKZ\QRVL*UXSD
%XG\QNLLEXGRZOH
0DV]\Q\LXU]ąG]HQLD
3R]RVWDáHĞURGNLWUZDáH

2NUHVXĪ\WNRZDQLD
5 – ODW
2 – ODW
2 – ODW

$NW\ZDXWU]\P\ZDQHQDSRGVWDZLHXPRZ\OHDVLQJXVąDPRUW\]RZDQHSU]H]RNUHVLFKHNRQRPLF]QHMXĪ\WHF]QRĞFL.
*UXSD GRNRQXMH RNUHVRZHM QLH SyĨQLHM QLĪ QD NRQLHF URNX REURWRZHJR ZHU\ILNDFML SU]\MĊW\FK RNUHVyZ HNRQRPLF]QHM
XĪ\WHF]QRĞFL ĞURGNyZ WUZDá\FK ZDUWRĞFL NRĔFRZHM L PHWRG\ DPRUW\]DFML D NRQVHNZHQFMH ]PLDQ W\FK V]DFXQNyZ
XZ]JOĊGQLDQHVąZQDVWĊSQ\PLNROHMQ\FKODWDFKREURWRZ\FK SURVSHNW\ZQLH 1DG]LHĔELODQVRZ\*UXSDGRNRQXMHUyZQLHĪ
ZHU\ILNDFML U]HF]RZ\FK DNW\ZyZ WUZDá\FK SRG NąWHP WUZDáHM XWUDW\ ZDUWRĞFL L NRQLHF]QRĞFL GRNRQDQLD RGSLVyZ
DNWXDOL]XMąF\FK]WHJRW\WXáX6WUDWĊ]W\WXáXXWUDW\ZDUWRĞFLXMPXMHVLĊZZ\VRNRĞFLNZRW\RMDNąZDUWRĞüELODQVRZDGDQHJR
VNáDGQLNDDNW\ZyZSU]HZ\ĪV]DMHJRZDUWRĞüRG]\VNLZDOQą:DUWRĞüRG]\VNLZDOQDWRZ\ĪV]D]GZyFKNZRWZDUWRĞFLJRG]LZHM
SRPQLHMV]RQHMRNRV]W\NRQLHF]QHGRSRQLHVLHQLDZ]ZLą]NX]MHJRVSU]HGDĪąOXEZDUWRĞFLXĪ\WNRZHM
2GSLVyZ GRNRQXMH VLĊ Z FLĊĪDU SR]RVWDá\FK NRV]WyZ RGSRZLHGQLFK GR IXQNFML U]HF]RZ\FK DNW\ZyZ WUZDá\FK
Z RNUHVLH NLHG\VWZLHUG]RQRWUZDáą XWUDWĊ ZDUWRĞFLQLH SyĨQLHMQLĪ QD NRQLHFURNX REURWRZHJR =\VNL OXEVWUDW\ Z\QLNáH
]H VSU]HGDĪ\OLNZLGDFML OXE ]DSU]HVWDQLD XĪ\WNRZDQLD ĞURGNyZ WUZDá\FK Vą RNUHĞODQH MDNR UyĪQLFD SRPLĊG]\ SU]\FKRGDPL
]HVSU]HGDĪ\DZDUWRĞFLąQHWWRW\FKĞURGNyZWUZDá\FKLVąXMPRZDQHZUDFKXQNXVSUDZR]GDQLX]Z\QLNX.
:DUWRĞFL QLHPDWHULDOQH- 1DNáDG\QDSUDFHUR]ZRMRZH
.RV]W\SRQRV]RQHZ]ZLą]NX]SURGXNFMąJLHU QDZáDVQHU\]\NRVąXMPRZDQHLZ\FHQLDQHMDNRQDNáDG\QDSUDFHUR]ZRMRZH
1DNáDG\EH]SRĞUHGQLR]ZLą]DQH]SUDFDPLUR]ZRMRZ\PLXMPRZDQHVąMDNRZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQHW\ONRZWHG\JG\VSHáQLRQH
Vą]JRGQLH]065SDUQDVWĊSXMąFHNU\WHULD
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XNRĔF]HQLHVNáDGQLNDZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKMHVWZ\NRQDOQH]WHFKQLF]QHJRSXQNWXZLG]HQLDWDNDE\QDGDZDá
VLĊGRXĪ\WNRZDQLDOXEVSU]HGDĪ\
*UXSD]DPLHU]DXNRĔF]\üVNáDGQLNRUD]XĪ\WNRZDüJROXEVSU]HGDü
*UXSDMHVW]GROQDGRXĪ\WNRZDQLDOXEVSU]HGDĪ\VNáDGQLNDZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FK
VNáDGQLNZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKEĊG]LHSU]\QRVLáNRU]\ĞFLHNRQRPLF]QH
GRVWĊSQH Vą ĞURGNL WHFKQLF]QH ILQDQVRZH L LQQH QLH]EĊGQH GR XNRĔF]HQLD SUDF UR]ZRMRZ\FK Z FHOX VSU]HGDĪ\
OXEXĪ\WNRZDQLDVNáDGQLND
QDNáDG\ SRQLHVLRQH Z WUDNFLH SUDF UR]ZRMRZ\FK PRĪQD ZLDU\JRGQLH Z\FHQLü L SU]\SRU]ąGNRZDü GR GDQHJR
VNáDGQLNDZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FK

=DSRWZLHUG]HQLHIDNWXĪHSRQRV]RQHQDNáDG\ GRPRPHQWXRFHQ\ĪHDNW\ZRMHVWJRWRZHGRXĪ\WNRZDQLD VSHáQLDMąNU\WHULD
]DOLF]HQLDt\FKĪHQDNáDGyZGRSUDFUR]ZRMRZ\FK X]QDZDQH Vą RGSRZLHGQLRRFHQa SU]H]*UXSĊĪHSRVLDGDQLH]EĊGQąZLHG]Ċ
GRZ\NRQDQLDJU\NWyUD]RVWDQLH]DOLF]DQa GRSUDFUR]ZRMRZ\FK oraz RFHQDSU]\JRWRZDQDSU]H]*UXSĊ ĪH JUDEĊG]LHPLDáD
SRWHQFMDá VSU]HGDĪRZ\ – RFHQD WD MHVW SU]HSURZDG]DQD PLQ QD SRGVWDZLH RJyOQRGRVWĊSQ\FK GDQ\FK VSU]HGDĪRZ\FK
SRUyZQ\ZDOQ\FK JLHU RUD] SU]\JRWRZDQHJR SU]H] =DU]ąG VSyáNL GRPLQXMąFHM EXGĪHWX SURGXNFML JU\ ] XZ]JOĊGQLHQLHP
RV]DFRZDQLDSU]\V]áHMVSU]HGDĪ\LMHMUHQWRZQRĞFL.
=D SRWZLHUG]HQLHIDNWX ĪH NU\WHULD]DOLF]HQLD GRNRPSOHWQ\FKL]GDWQ\FK GR XĪ\WNRZDQLD SUDFUR]ZRMRZ\FK Vą VSHáQLRQH
*UXSD SU]\MPXMH RGSRZLHGQLR SRWZLHUG]HQLH ĪH SURMHNW JU\ VSHáQLD WHFKQLF]QH Z\PDJDQLD XPRĪOLZLDMąFH XĪ\WNRZDQLH
ZW\PX]\VNDáFHUW\ILNDFMĊ RUD]ĪH SURGXNW]RVWDáSU]HND]DQ\GRVSU]HGDĪ\
1DNáDG\ SRQRV]RQHQD SUDFH UR]ZRMRZH Z\NRQDQH Z UDPDFK GDQHJR SU]HGVLĊZ]LĊFLD ZWRNXUHDOL]DFML Vą XMPRZDQHMDNR
DNW\ZD ZSR]\FMLZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQHMHĪHOL=DU]ąGQDSRGVWDZLHSU]HSURZDG]RQHMDQDOL]\X]QDMHĪHSURMHNWWHQVSHáQLD
NU\WHULDXMĊFLD RSLVDQHSRZ\ĪHMRUD]QDNáDG\WHEĊGąNRQWURORZDQHSU]H]6SyáNĊL]JRGQLH]SU]HZLG\ZDQLDPLEĊGąX]\VNDQH
Z SU]\V]áRĞFL NRU]\ĞFL HNRQRPLF]QH. 1DNáDG\ SRQRV]RQH QD SUDFH UR]ZRMRZH NWyUH QD G]LHĔ ELODQVRZ\ QLH ]RVWDá\
]DNRĔF]RQHLSU]\MĊWHGRXĪ\WNRZDQLDSUH]HQWRZDQHVąZSR]\FMLÄ3UDFHUR]ZRMRZH ZWUDNFLHZ\WZDU]DQLD´
=DU]ąG 6SyáNL RFHQLD NDĪGRUD]RZR SRZ\ĪV]H NU\WHULD XMĊFLD L RGSRZLHGQLR MH NZDQW\ILNXMąF 'OD SR]\FML XMĊW\FK
ZKLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFMDFKILQDQVRZ\FKZV]\VWNLHZDUXQNLZ\PDJDQHVWDQGDUGHP]RVWDá\VSHáQLRQH
2FHQD SU]\V]á\FK NRU]\ĞFL RGE\ZD VLĊ ] XZ]JOĊGQLHQLHP ]DVDG RNUHĞORQ\FK Z MLĊG]\QDURGRZ\P SWDQGDUG]LH
RDFKXQNRZRĞFL 36 Ä8WUDWDZDUWRĞFLDNW\ZyZ´ GDOHMÄ065´ ZVND]DQ\FKZSXQNFLHÄ8WUDWDZDUWRĞFLDNW\ZyZ´.
3RSRF]ąWNRZ\PXMĊFLXQDNáDGyZQDSUDFHUR]ZRMRZHVWRVXMHVLĊPRGHONRV]WXKLVWRU\F]QHJR]JRGQLH]NWyU\PVNáDGQLNL
DNW\ZyZ Vą XMPRZDQH ZHGáXJ FHQ QDE\FLD OXE NRV]WX Z\WZRU]HQLD SRPQLHMV]RQ\FK R VNXPXORZDQą DPRUW\]DFMĊ
LVNXPXORZDQHRGSLV\DNWXDOL]XMąFH]W\WXáXXWUDW\ZDUWRĞFL
PUDFHUR]ZRMRZHVąDPRUW\]RZDQHSURSRUFMRQDOQLHGRSU]HZLG\ZDQHJRF\NOXĪ\FLDSURGXNWX. 3UDFHUR]ZRMRZHGRW\F]ąFH
Z\SURGXNRZDQ\FKJLHU DPRUW\]RZDQHVąZRNUHVLHODW
$PRUW\]DFMD ]ZLą]DQD ] QDNáDGDPL QD SUDFH UR]ZRMRZH SUH]HQWRZDQD MHVW Z SR]\FML NRV]W Z\WZRU]HQLD VSU]HGDQ\FK
SURGXNWyZLXVáXJZVSUDZR]GDQLX]Z\QLNX.
:DUWRĞFL QLHPDWHULDOQH– SR]RVWDáH, OLFHQFMHSURJUDP\NRPSXWHURZH
:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQH–WRQDE\WHw WUDQVDNFMDFKU\QNRZ\FKVNáDGQLNLZDUWRĞFL QLHPDWHULDOQ\FK WDNLHMDNOLFHQFMHLSURJUDP\
NRPSXWHURZH RUD] SR]RVWDáH Z NWyU\FK VNáDG ZFKRG]ą SR]RVWDáH ZDUWRĞFL QLHPDWHULDOQH QLHNZDOLILNXMąFH VLĊ GR OLFHQFML
LSURJUDPyZNRPSXWHURZ\FK .
.DĪGDSR]\FMDZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKPXVLVSHáQLDüZDUXQNLXMĊFLDMDNRDNW\ZD WMMHVWSU]H]*UXSĊNRQWURORZDQH ]JRGQLH
]SU]HZLG\ZDQLDPL*UXSDRVLąJQLHZSU]\V]áRĞFLNRU]\ĞFLHNRQRPLF]QH oUD]VSHáQLDZDUXQNLZ\QLNDMąFH]065SDU
WMMHVWSUDZGRSRGREQHĪHVSyáNDRVLąJQLHSU]\V]áHNRU]\ĞFLHNRQRPLF]QHNWyUHPRĪQDSU]\SRU]ąGNRZDüGDQHPXVNáDGQLNRZL
DNW\ZDRUD]PRĪQDZLDU\JRGQLHXVWDOLüFHQĊQDE\FLDGDQHJRVNáDGQLNDDNW\ZyZ
=DU]ąG 6SyáNL RFHQLD NDĪGRUD]RZR SRZ\ĪV]H NU\WHULD XMĊFLD L RGSRZLHGQLR MH NZDQW\ILNXMąF 'OD SR]\FML XMĊW\FK
ZKLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFMDFKILQDQVRZ\FKZV]\VWNLHZDUXQNLZ\PDJDQHVWDQGDUGHP]RVWDá\VSHáQLRQH
:DUWRĞFL QLHPDWHULDOQHVąXMPRZDQHZHGáXJKLVWRU\F]QHJRNRV]WXQDE\FLDSRPQLHMV]RQHRRGSLV\DPRUW\]DF\MQHRUD]RGSLV\
] W\WXáXXWUDW\ ZDUWRĞFL $PRUW\]DFMD MHVW QDOLF]DQD PHWRGą OLQLRZą.RV]W\ SUDF EDGDZF]\FK QLHSRGOHJDMą DNW\ZRZDQLX
L VąSUH]HQWRZDQHZVSUDZR]GDQLX]Z\QLNX MDNRNRV]W\ZRNUHVLHZNWyU\P]RVWDá\SRQLHVLRQH
1DMLVWRWQLHMV]\PVNáDGQLNLHPZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKVąGZLHOLFHQFMHQDVLOQLNGRJLHU8QUHDO(QJLQH'ODW\FKOLFHQFML
RNUHVDPRUW\]DFMLOLF]RQ\RGSLHUZRWQHJRXMĊFLDZURNX]RVWDáRV]DFRZDQ\QDODW6]DFXQHN]RVWDáSU]HSURZDG]RQ\
ZRSDUFLXR ZLHG]Ċ=DU]ąGX-HGQRVWNLGRPLQXMąFHM L SU]HZLG\ZDQ\WHUPLQXND]DQLDVLĊQDU\QNXQRZV]HMZHUVMLVLOQLND
3U]HZLG\ZDQ\RNUHVXĪ\WNRZDQLDGODSRV]F]HJyOQ\FKJUXSZDUWRĞFL
QLHPDWHULDOQ\FKZ\QRVL*UXSD
LLFHQFMH
2SURJUDPRZDQLHNRPSXWHURZH

2NUHVXĪ\WNRZDQLD
1 – ODW
2 –ODW
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8WUDWDZDUWRĞFLDNW\ZyZ
1D NDĪG\ G]LHĔ ELODQVRZ\ VSyáNL ZFKRG]ąFH Z VNáDG *UXS\ GRNRQXMą SU]HJOąGX ZDUWRĞFL QHWWR VNáDGQLNyZ ZDUWRĞFL
QLHPDWHULDOQ\FKLU]HF]RZ\FKVNáDGQLNyZPDMąWNXWUZDáHJRZFHOXVWZLHUG]HQLDF]\QLHZ\VWĊSXMąSU]HVáDQNLZVND]XMąFHQD
PRĪOLZRĞüXWUDW\LFKZDUWRĞFL
2FHQLDMąF LVWQLHQLH SU]HVáDQHN ĞZLDGF]ąF\FK R PRĪOLZRĞFL XWUDW\ ZDUWRĞFL NWyUHJRĞ ]H VNáDGQLNyZ ww. DNW\ZyZ VSyáNL
ZFKRG]ąFHZVNáDG*UXS\DQDOL]XMą FRQDMPQLHMQDVWĊSXMąFHSU]HVáDQNL
3U]HVáDQNLSRFKRG]ąFH]]HZQĊWU]Q\FKĨUyGHáLQIRUPDFML





LVWQLHMąREVHUZRZDOQHSU]HVáDQNLĪHZDUWRĞüU\QNRZDVNáDGQLNDDNW\ZyZVSDGáDZGDQ\PRNUHVLH]QDF]QLHEDUG]LHM
QLĪRF]HNLZDQRE\ZUD]]XSá\ZHPF]DVXOXEZ]ZLą]NX]QRUPDOQ\PXĪ\FLHP;
Z FLąJX RNUHVX QDVWąSLá\ OXE QDVWąSLą Z QLHGDOHNLHM SU]\V]áRĞFL ]QDF]ąFH L QLHNRU]\VWQH GOD MHGQRVWNL ]PLDQ\
RFKDUDNWHU]HWHFKQRORJLF]Q\PU\QNRZ\PJRVSRGDUF]\POXESUDZQ\PZRWRF]HQLXZNWyU\PMHGQRVWNDSURZDG]L
G]LDáDOQRĞüOXEWHĪQDU\QNDFKQDNWyUHGDQ\VNáDGQLNDNW\ZyZMHVWSU]H]QDF]RQ\
Z FLąJX RNUHVX QDVWąSLá Z]URVW U\QNRZ\FK VWyS SURFHQWRZ\FK OXE LQQ\FK U\QNRZ\FK VWyS ]ZURWX ] LQZHVW\FML
L SUDZGRSRGREQH MHVW ĪH Z]URVWWHQ ZSá\QLH QDVWRSĊG\VNRQWRZą VWRVRZDQą GR Z\OLF]HQLD ZDUWRĞFL XĪ\WNRZHM
GDQHJRVNáDGQLNDDNW\ZyZLLVWRWQLHREQLĪ\ZDUWRĞüRG]\VNLZDOQąVNáDGQLNDDNW\ZyZ
ZDUWRĞü ELODQVRZD DNW\ZyZ QHWWR MHGQRVWNL VSRU]ąG]DMąFHM VSUDZR]GDQLH ILQDQVRZH MHVW Z\ĪV]D RG ZDUWRĞFL LFK
U\QNRZHMNDSLWDOL]DFML

3U]HVáDQNLSRFKRG]ąFH]ZHZQĊWU]Q\FKĨUyGHáLQIRUPDFML

GRVWĊSQHVąGRZRG\QDWRĪHQDVWąSLáDXWUDWDSU]\GDWQRĞFLGDQHJRVNáDGQLNDDNW\ZyZOXEMHJRIL]\F]QHXV]NRG]HQLH

w FLąJXRNUHVXQDVWąSLá\OXEWHĪSUDZGRSRGREQHMHVWĪHZQLHGDOHNLHMSU]\V]áRĞFLQDVWąSLą]QDF]ąFHLQLHNRU]\VWQH
GODMHGQRVWNL]PLDQ\GRW\F]ąFH]DNUHVXOXEVSRVREXZMDNLGDQ\VNáDGQLNDNW\ZyZMHVWDNWXDOQLHXĪ\WNRZDQ\OXE
]JRGQLH]RF]HNLZDQLDPLEĊG]LHXĪ\WNRZDQ\'RWDNLFK]PLDQ]DOLF]DVLĊQLHZ\NRU]\VW\ZDQLHVNáDGQLNDDNW\ZyZ
SODQ\]DQLHFKDQLDG]LDáDOQRĞFLOXEUHVWUXNWXU\]DFMLG]LDáDOQRĞFLGRNWyUHMGDQ\VNáDGQLNQDOHĪ\OXESODQ\]E\FLD
WHJRVNáDGQLNDDNW\ZyZSU]HGXSU]HGQLRSU]HZLG]LDQ\PWHUPLQHPRUD]SRQRZQDRFHQDRNUHVXXĪ\WNRZDQLDGDQHJR
VNáDGQLNDDNW\ZyZ]QLHRNUHĞORQHJRQDRNUHVRNUHĞORQ\
:SU]\SDGNXJG\VWZLHUG]RQRLVWQLHQLHWDNLFKSU]HVáDQHNV]DFRZDQDMHVWZDUWRĞüRG]\VNLZDOQDGDQHJRVNáDGQLNDDNW\ZyZ
ZFHOXXVWDOHQLDSRWHQFMDOQHJRRGSLVX]WHJRW\WXáX:V\WXDFMLJG\VNáDGQLNDNW\ZyZQLHJHQHUXMHSU]HSá\ZyZSLHQLĊĪQ\FK
NWyUH Vą Z ]QDF]Q\P VWRSQLX QLH]DOHĪQ\PL RG SU]HSá\ZyZ JHQHURZDQ\FK SU]H] LQQH DNW\ZD DQDOL]Ċ SU]HSURZDG]D VLĊ
GODJUXS\DNW\ZyZJHQHUXMąF\FKSU]HSá\Z\SLHQLĊĪQHGRNWyUHMQDOHĪ\GDQ\VNáDGQLNDNW\ZyZ
:DUWRĞü RG]\VNLZDOQD XVWDODQD MHVW MDNR NZRWD Z\ĪV]D ] GZyFK ZDUWRĞFL ZDUWRĞü JRG]LZD SRPQLHMV]RQD
RNRV]W\VSU]HGDĪ\OXEZDUWRĞüXĪ\WNRZD7DRVWDWQLDZDUWRĞüRGSRZLDGDZDUWRĞFLELHĪąFHMV]DFXQNXSU]\V]á\FKSU]HSá\ZyZ
SLHQLĊĪQ\FK ]G\VNRQWRZDQ\FK SU]\ XĪ\FLX VWRS\ G\VNRQWD XZ]JOĊGQLDMąFHM DNWXDOQą U\QNRZą ZDUWRĞü SLHQLąG]D Z F]DVLH
RUD]U\]\NRVSHF\ILF]QHGODGDQHJRDNW\ZD
-HĪHOLZDUWRĞüRG]\VNLZDOQDMHVWQLĪV]DRGZDUWRĞFLNVLĊJRZHMQHWWRVNáDGQLNDDNW\ZyZ OXEJUXS\DNW\ZyZ ZDUWRĞüNVLĊJRZD
MHVWSRPQLHMV]DQDGRZDUWRĞFLRG]\VNLZDOQHM6WUDWD]W\WXáXXWUDW\ZDUWRĞFLMHVWXMPRZDQDMDNRNRV]WZRNUHVLHZNWyU\P
Z\VWąSLáD
: PRPHQFLH JG\ XWUDWD ZDUWRĞFL XOHJD QDVWĊSQLH RGZUyFHQLX ZDUWRĞü QHWWR VNáDGQLND DNW\ZyZ OXE JUXS\ DNW\ZyZ 
]ZLĊNV]DQDMHVWGRQRZHMZ\V]DFRZDQHMZDUWRĞFLRG]\VNLZDOQHMQLHZ\ĪV]HMMHGQDNRGZDUWRĞFLQHWWRWHJRVNáDGQLNDDNW\ZyZ
MDND E\áDE\ XVWDORQD JG\E\ XWUDWD ZDUWRĞFL QLH ]RVWDáD UR]SR]QDQD Z SRSU]HGQLFK ODWDFK 2GZUyFHQLH XWUDW\ ZDUWRĞFL
XMPRZDQHMHVWZSU]\FKRGDFK
$NW\ZDILQDQVRZH
1D G]LHĔ QDE\FLD *UXSD Z\FHQLD DNW\ZD ILQDQVRZH Z ZDUWRĞFL JRG]LZHM F]\OL QDMF]ĊĞFLHM ZHGáXJ ZDUWRĞFL JRG]LZHM
XLV]F]RQHM]DSáDW\.RV]W\WUDQVDNFML*UXSDZáąF]DGRZDUWRĞFLSRF]ąWNRZHMZ\FHQ\ZV]\VWNLFKDNW\ZyZILQDQVRZ\FKSR]D
NDWHJRULąDNW\ZyZZ\FHQLDQ\FKZZDUWRĞFLJRG]LZHMSRSU]H]Z\QLN:\MąWNLHPRGWHM]DVDG\VąQDOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZ
L XVáXJ NWyUH *UXSD Z\FHQLD Z LFK FHQLH WUDQVDNF\MQHM Z UR]XPLHQLX 066)  SU]\ F]\P QLH GRW\F]\ WR W\FK SR]\FML
QDOHĪQRĞFL ] W\WXáX GRVWDZ L XVáXJ NWyU\FK WHUPLQ SáDWQRĞFL MHVW GáXĪV]\ QLĪ URN L NWyUH ]DZLHUDMą LVWRWQ\ NRPSRQHQW
ILQDQVRZDQLD]JRGQLH]GHILQLFMą]066)
DOD FHOyZ Z\FHQ\ SR SRF]ąWNRZ\P XMĊFLX DNW\ZD ILQDQVRZH LQQH QLĪ LQVWUXPHQW\ SRFKRGQH ]DEH]SLHF]DMąFH *UXSD
NODV\ILNXMH]SRG]LDáHPQD





DNW\ZDILQDQVRZHZ\FHQLDQHZ]DPRUW\]RZDQ\PNRV]FLH
DNW\ZDILQDQVRZHZ\FHQLDQHZZDUWRĞFLJRG]LZHMSU]H]SR]RVWDáHFDáNRZLWHGRFKRG\
DNW\ZDILQDQVRZHZ\FHQLDQHZZDUWRĞFLJRG]LZHMSU]H]Z\QLNILQDQVRZ\RUD]
LQVWUXPHQW\NDSLWDáRZHZ\FHQLDQHZZDUWRĞFLJRG]LZHMSU]H]SR]RVWDáHFDáNRZLWHGRFKRG\

.DWHJRULH WH RNUHĞODMą ]DVDG\ Z\FHQ\ QD G]LHĔ ELODQVRZ\ RUD] XMĊFLH ]\VNyZ OXE VWUDW ] Z\FHQ\ Z Z\QLNX ILQDQVRZ\P
OXE Z SR]RVWDá\FK FDáNRZLW\FK GRFKRGDFK *UXSD GRNRQXMH NODV\ILNDFML DNW\ZyZ ILQDQVRZ\FK GR NDWHJRULL QD SRGVWDZLH
PRGHOXEL]QHVRZHJRIXQNFMRQXMąFHJRZ*UXSLHZ]DNUHVLH]DU]ąG]DQLDDNW\ZDPLILQDQVRZ\PLRUD]Z\QLNDMąF\FK]XPRZ\
SU]HSá\ZyZSLHQLĊĪQ\FKFKDUDNWHU\VW\F]Q\FKGODVNáDGQLNDDNW\ZyZILQDQVRZ\FK
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6NáDGQLN DNW\ZyZ ILQDQVRZ\FK Z\FHQLD VLĊ Z ]DPRUW\]RZDQ\P NRV]FLH MHĪHOL VSHáQLRQH Vą RED SRQLĪV]H ZDUXQNL
LQLH]RVWDá\Z\]QDF]RQHZPRPHQFLHSRF]ąWNRZHJRXMĊFLDGR Z\FHQ\ZZDUWRĞFLJRG]LZHMSU]H]Z\QLN 



VNáDGQLN DNW\ZyZ ILQDQVRZ\FK MHVW XWU]\P\ZDQ\ ]JRGQLH ] PRGHOHP EL]QHVRZ\P NWyUHJR FHOHP MHVW
XWU]\P\ZDQLHDNW\ZyZILQDQVRZ\FKGODX]\VNDQLDSU]HSá\ZyZSLHQLĊĪQ\FKZ\QLNDMąF\FK]XPRZ\
ZDUXQNL XPRZ\ GRW\F]ąFHM VNáDGQLND DNW\ZyZ ILQDQVRZ\FK SRZRGXMą SRZVWDZDQLH Z RNUHĞORQ\FK WHUPLQDFK
SU]HSá\ZyZSLHQLĊĪQ\FKNWyUHVąZ\áąF]QLHVSáDWąNZRW\JáyZQHMLRGVHWHNRGZDUWRĞFLQRPLQDOQHMSR]RVWDáHMGR
VSáDW\

'RNDWHJRULLDNW\ZyZILQDQVRZ\FKZ\FHQLDQ\FKZ]DPRUW\]RZDQ\PNRV]FLH*UXSD]DOLF]D


QDOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJDNW\ZD]W\WXáXXPRZ\ SR]RVWDáHQDOHĪQRĞFL ]Z\áąF]HQLHPW\FKGODNWyU\FK
QLHVWRVXMHVLĊ]DVDG0LĊG]\QDURGRZHJR6WDQGDUGX6SUDZR]GDZF]RĞFL)LQDQVRZHMÄ,QVWUXPHQW\ILQDQVRZH´ GDOHM
Ä066)´ RUD]ĞURGNLSLHQLĊĪQH.

:\PLHQLRQH NODV\ DNW\ZyZ ILQDQVRZ\FK SUH]HQWRZDQH Vą Z VNRQVROLGRZDQ\P VSUDZR]GDQLX ] V\WXDFML ILQDQVRZHM
Z SRG]LDOH QD DNW\ZD GáXJRWHUPLQRZH L NUyWNRWHUPLQRZH SR]\FMDFK Ä1DOHĪQRĞFL ] W\WXáX GRVWDZ L XVáXJ RUD] SR]RVWDáH
QDOHĪQRĞFL´ RUD]ÄĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\´.
:\FHQD NUyWNRWHUPLQRZ\FK QDOHĪQRĞFL RGE\ZD VLĊ Z ZDUWRĞFL Z\PDJDMąFHM ]DSáDW\ ]H Z]JOĊGX QD QLH]QDF]ąFH HIHNW\
G\VNRQWD
= XZDJL QD QLHLVWRWQH NZRW\ *UXSD QLH Z\RGUĊEQLD SU]\FKRGyZ ] W\WXáX RGVHWHN MDNR RVREQHM SR]\FML OHF] XMPXMH
MHZSU]\FKRGDFKILQDQVRZ\FK
3R]RVWDáH]\VNLLVWUDW\]DNW\ZyZILQDQVRZ\FKXMPRZDQHZZ\QLNXZW\PUyĪQLFHNXUVRZHSUH]HQWRZDQHVąMDNRSU]\FKRG\
OXENRV]W\ILQDQVRZH
6NáDGQLNDNW\ZyZILQDQVRZ\FKZ\FHQLDVLĊZZDUWRĞFL JRG]LZHMSU]H]SR]RVWDáHFDáNRZLWHGRFKRG\MHĪHOLVSHáQLRQHVąRED
SRQLĪV]HZDUXQNL



VNáDGQLN DNW\ZyZ ILQDQVRZ\FKMHVWXWU]\P\ZDQ\]JRGQLH ]PRGHOHPEL]QHVRZ\P NWyUHJRFHOHP MHVW ]DUyZQR
RWU]\P\ZDQLHSU]HSá\ZyZSLHQLĊĪQ\FKZ\QLNDMąF\FK]XPRZ\MDNLVSU]HGDĪVNáDGQLNyZDNW\ZyZILQDQVRZ\FK
ZDUXQNL XPRZ\ GRW\F]ąFHM VNáDGQLND DNW\ZyZ ILQDQVRZ\FK SRZRGXMą SRZVWDZDQLH Z RNUHĞORQ\FK WHUPLQDFK
SU]HSá\ZyZ SLHQLĊĪQ\FK NWyUH Vą Z\áąF]QLH VSáDWą NZRW\ JáyZQHM L RGVHWHN RG ZDUWRĞFL QRPLQDOQHM SR]RVWDáHM
GRVSáDW\

3U]\FKRG\]W\WXáXRGVHWHN]\VNLLVWUDW\]W\WXáXXWUDW\ZDUWRĞFLRUD]UyĪQLFHNXUVRZH]ZLą]DQH]W\PLDNW\ZDPLREOLF]DQH
VąLXMPRZDQHZZ\QLNXILQDQVRZ\PZWDNLVDPVSRVyEMDNPDWRPLHMVFHZSU]\SDGNXDNW\ZyZILQDQVRZ\FKZ\FHQLDQ\FK
Z ]DPRUW\]RZDQ\P NRV]FLH 3R]RVWDáH ]PLDQ\ ZDUWRĞFL JRG]LZHM W\FK DNW\ZyZ XMPRZDQH Vą SU]H] SR]RVWDáH FDáNRZLWH
GRFKRG\ :PRPHQFLH ]DSU]HVWDQLD XMPRZDQLD VNáDGQLNDDNW\ZyZ ILQDQVRZ\FK Z\FHQLDQ\FK Z ZDUWRĞFL JRG]LZHM SU]H]
SR]RVWDáH FDáNRZLWH GRFKRG\ VNXPXORZDQH ]\VNL OXE VWUDW\ UR]SR]QDQH ZF]HĞQLHM Z SR]RVWDá\FK FDáNRZLW\FK GRFKRGDFK
SRGOHJDMąSU]HNODV\ILNRZDQLX]NDSLWDáXGRZ\QLNX
:RNUHVLHVSUDZR]GDZF]\P*UXSDQLHSRVLDGDáDDNW\ZyZILQDQVRZ\FKNZDOLILNXMąF\FKVLĊGRWHMNDWHJRULLZ\FHQ\
6NáDGQLN DNW\ZyZ ILQDQVRZ\FK Z\FHQLD VLĊ Z ZDUWRĞFL JRG]LZHM SU]H] Z\QLN MHĪHOL QLH VSHáQLD NU\WHULyZ Z\FHQ\
Z ]DPRUW\]RZDQ\P NRV]FLH OXE Z ZDUWRĞFL JRG]LZHM SU]H] SR]RVWDáH FDáNRZLWH GRFKRG\ RUD] QLH MHVW LQVWUXPHQWHP
NDSLWDáRZ\P Z\]QDF]RQ\P Z PRPHQFLH SRF]ąWNRZHJR XMĊFLDGR Z\FHQ\ Z ZDUWRĞFL JRG]LZHM SU]H] SR]RVWDáH FDáNRZLWH
GRFKRG\ 3RQDGWR GR WHM NDWHJRULL *UXSD ]DOLF]D DNW\ZD ILQDQVRZH Z\]QDF]RQH SU]\ SRF]ąWNRZ\P XMĊFLX GR Z\FHQ\
ZZDUWRĞFLJRG]LZHMSU]H]Z\QLN]HZ]JOĊGXQDVSHáQLHQLHNU\WHULyZRNUHĞORQ\FKZ066)
:RNUHVLHVSUDZR]GDZF]\P*UXSDQLHSRVLDGDáDDNW\ZyZILQDQVRZ\FKNZDOLILNXMąF\FKVLĊGRWHMNDWHJRULLZ\FHQ\
$NW\ZD ILQDQVRZH ]DOLF]RQH GR NDWHJRULL Z\FHQLDQ\FK Z ]DPRUW\]RZDQ\P NRV]FLH ]H Z]JOĊGX QD PRGHO EL]QHVRZ\
L FKDUDNWHU SU]HSá\ZyZ ] QLPL ]ZLą]DQ\FK SRGOHJDMą RFHQLH QD NDĪG\ G]LHĔ ELODQVRZ\ Z FHOX XMĊFLD RF]HNLZDQ\FK VWUDW
NUHG\WRZ\FK QLH]DOHĪQLH RG WHJR F]\ Z\VWąSLá\ SU]HVáDQNL XWUDW\ ZDUWRĞFL 6SRVyE GRNRQ\ZDQLD WHM RFHQ\
LV]DFRZDQLDRGSLVyZ]W\WXáXRF]HNLZDQ\FKVWUDWNUHG\WRZ\FKUyĪQLVLĊGODSRV]F]HJyOQ\FKNODVDNW\ZyZILQDQVRZ\FK
x

'OD QDOHĪQRĞFL ] W\WXáX GRVWDZ L XVáXJ RUD] DNW\ZyZ ] W\WXáX XPRZ\ *UXSD VWRVXMH XSURV]F]RQH SRGHMĞFLH
]DNáDGDMąFH NDONXODFMĊ RGSLVyZ ] W\WXáX RF]HNLZDQ\FK VWUDW NUHG\WRZ\FK GOD FDáHJR RNUHVX Ī\FLD LQVWUXPHQWX
6]DFXQNL RGSLVyZ Vą GRNRQ\ZDQH Z SRG]LDOH QD SRV]F]HJyOQ\FK NRQWUDKHQWyZ L ]RVWDá\ SRJUXSRZDQH ZHGáXJ
RNUHVX SU]HWHUPLQRZDQLD 6]DFXQHN RGSLVX MHVW RSDUW\ SU]HGH ZV]\VWNLP R KLVWRU\F]QLH NV]WDáWXMąFH VLĊ
SU]HWHUPLQRZDQLDLSRZLą]DQLH]DOHJDQLD]IDNW\F]QąVSáDFDOQRĞFLą]RVWDWQLFK4 ODW]XZ]JOĊGQLHQLHPGRVWĊSQ\FK
LQIRUPDFML GRW\F]ąF\FKSU]\V]áRĞFL *UXSDSU]\MĊáD ĪH ]QDF]\ Z]URVWU\]\ND QDVWĊSXMH NLHG\ SU]HWHUPLQRZDQLH
SáDWQRĞFLSU]HNUDF]DGQL*UXSDSU]\MPXMHĪHQLHZ\NRQDQLH]RERZLą]DQLDQDVWĊSXMHNLHG\SU]HWHUPLQRZDQLH
Z\QRVLGQL



'OD ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK *UXSD VWRVXMH XSURV]F]RQH SRGHMĞFLH ]DNáDGDMąFH NDONXODFMĊ RGSLVyZ ] W\WXáX
RF]HNLZDQ\FK VWUDW NUHG\WRZ\FK GOD FDáHJR RNUHVX Ī\FLD LQVWUXPHQWX 6]DFXQHN GRNRQ\ZDQ\ MHVW QD SRGVWDZLH
oFHQ\U\]\NDZ\VWąSLHQLDVWUDW\NUHG\WRZHMED]XMąFQDGRVWĊSQ\FKLQIRUPDFMDFKQWUDWLQJXEDQNyZZMDNLFK*UXSD
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SRVLDGDĞURGNLSLHQLĊĪQH:SU]\SDGNXVSDGNXUDWLQJX SRQLĪHM%%% -) *UXSD RFHQLDVWRSLHĔQLHSHZQRĞFLLZSá\Z
QDZ\VWąSLHQLHVWUDWNUHG\WRZ\FK
ĝURGNLSLHQLĊĪQHLHNZLZDOHQW\ĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FK
ĝURGNLSLHQLĊĪQHVNáDGDMąVLĊ]JRWyZNLZNDVLHGHSR]\WyZSáDWQ\FKQDĪąGDQLHRUD]ORNDWEDQNRZ\FKRWHUPLQLHUHDOL]DFML
GR  PLHVLĊF\ (NZLZDOHQW\ ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK Vą NUyWNRWHUPLQRZ\PL LQZHVW\FMDPL R GXĪHM Sá\QQRĞFL áDWZR
Z\PLHQLDOQ\PLQDRNUHĞORQHNZRW\ĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FKRUD]QDUDĪRQ\PLQDQLH]QDF]QHU\]\NR]PLDQ\ZDUWRĞFL
=RERZLą]DQLDILQDQVRZH
=RERZLą]DQLD ILQDQVRZH LQQH QLĪ LQVWUXPHQW\ SRFKRGQH ]DEH]SLHF]DMąFH Z\ND]\ZDQH Vą Z QDVWĊSXMąF\FK SR]\FMDFK
VNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLD]V\WXDFMLILQDQVRZHM


]RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ]RERZLą]DQLD]W\WXáXXPRZ\ RUD]SR]RVWDáH]RERZLą]DQLD

1DG]LHĔQDE\FLD*UXSDZ\FHQLD]RERZLą]DQLDILQDQVRZHZZDUWRĞFLJRG]LZHMF]\OLQDMF]ĊĞFLHMZHGáXJZDUWRĞFLJRG]LZHM
RWU]\PDQHMNZRW\.RV]W\WUDQVDNFML*UXSDZáąF]DGRZDUWRĞFLSRF]ąWNRZHMZ\FHQ\ZV]\VWNLFK]RERZLą]DĔILQDQVRZ\FK
SR]DNDWHJRULą]RERZLą]DĔZ\FHQLDQ\FKZZDUWRĞFLJRG]LZHMSRSU]H]Z\QLN
3R SRF]ąWNRZ\P XMĊFLX ]RERZLą]DQLD ILQDQVRZH Z\FHQLDQH Vą Z ]DPRUW\]RZDQ\P NRV]FLH ] ]DVWRVRZDQLHP PHWRG\
HIHNW\ZQHMVWRS\SURFHQWRZHM]DZ\MąWNLHP]RERZLą]DĔILQDQVRZ\FKZ\]QDF]RQ\FKMDNRZ\FHQLDQ\FKZZDUWRĞFLJRG]LZHM
SU]H]Z\QLNILQDQVRZ\
:RNUHVLHVSUDZR]GDZF]\P*UXSDQLHSRVLDGDáD]RERZLą]DĔILQDQVRZ\FKZ\FHQLDQ\FKZZDUWRĞFLJRG]LZHMSU]H]Z\QLN
ILQDQVRZ\
.UyWNRWHUPLQRZH ]RERZLą]DQLD ] W\WXáX GRVWDZ L XVáXJ Z\FHQLDQH Vą Z ZDUWRĞFL Z\PDJDMąFHM ]DSáDW\ ]H Z]JOĊGX
QDQLH]QDF]ąFHHIHNW\G\VNRQWD
5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH
6SyáNL *UXS\ Z SR]\FML UR]OLF]HQLD PLĊG]\RNUHVRZH XMPXMą Z\GDWNL NWyUH ]RVWDá\ SRQLHVLRQH ] JyU\ QDWRPLDVW
ZFDáRĞFLOXEF]ĊĞFL]ZLą]DQHVą]SU]\FKRGDPLNROHMQ\FKRNUHVyZ LVSHáQLDMąRQHGHILQLFMĊDNW\ZyZ]JRGQLH]066)
.DSLWDá ZáDVQ\
1D NDSLWDá ZáDVQ\ SUH]HQWRZDQ\ Z SDV\ZDFK VNáDGD VLĊ NDSLWDá SRGVWDZRZ\ SR]RVWDáH NDSLWDá\ RUD] ]\VNL ]DWU]\PDQH
VNáDGDMąFHVLĊ]]\VNyZ VWUDW ]ODWXELHJá\FKRUD] ]\VNX VWUDW\ QHWWRURNXELHĪąFHJR
.DSLWDáSRGVWDZRZ\ MHVWXMPRZDQ\ZZ\VRNRĞFLRNUHĞORQHMZVWDWXFLHVSyáNLLZSLVDQHMZUHMHVWU]HVąGRZ\P-HĪHOLDNFMH
REHMPRZDQH Vą SR FHQLH Z\ĪV]HM RG ZDUWRĞFL QRPLQDOQHM QDGZ\ĪND XMPRZDQD MHVW Z SR]RVWDá\FK NDSLWDáDFK ÄNDSLWDá
zapaVRZ\´.
:SR]\FMLSR]RVWDáHNDSLWDá\ ÄSURJUDPPRW\ZDF\MQ\´SUH]HQWRZDQ\MHVWNDSLWDá]Z\FHQ\SURJUDPXPRW\ZDF\MQHJR]JRGQLH
z 0LĊG]\QDURGRZ\P6WDQGDUGHP6SUDZR]GDZF]RĞFL)LQDQVRZHMÄ3áDWQRĞFLZIRUPLHDNFML´ GDOHMÄ066)´).
:\SáDWDG\ZLGHQG
'\ZLGHQG\XMPXMHVLĊZPRPHQFLHXVWDOHQLDSUDZDNFMRQDULXV]\6SyáNLGRPLQXMąFHMGRLFKRWU]\PDQLD
5H]HUZ\
5H]HUZ\ QD ]RERZLą]DQLD WZRU]\ VLĊ Z SU]\SDGNX JG\ QD 6SyáFH ] *UXS\ FLąĪ\ LVWQLHMąF\ RERZLą]HN SUDZQ\
OXE]Z\F]DMRZ\ Z\QLNDMąF\]SU]HV]á\FK]GDU]HĔLMHVWSUDZGRSRGREQHĪHZ\SHáQLHQLHRERZLą]NXVSRZRGXMH]PQLHMV]HQLH
]DVREyZXFLHOHĞQLDMąF\FKNRU]\ĞFLHNRQRPLF]QH*UXS\RUD]PRĪQDGRNRQDüZLDU\JRGQHJRRV]DFRZDQLDNZRW\]RERZLą]DQLD
6]DFXQHN Z\VRNRĞFL UH]HUZ\ RGSRZLDGD SUDZGRSRGREQ\P Z\GDWNRP MDNLH *UXSD SRQLHVLH Z FHOX XUHJXORZDQLD
]RERZLą]DQLD -HĪHOL GRNRQDQLH ZLDU\JRGQHJR RV]DFRZDQLD ]RERZLą]DQLD MHVW QLHPRĪOLZH UH]HUZD QLH MHVW XMPRZDQD
1LHWZRU]\VLĊUH]HUZQDSU]\V]áHVWUDW\RSHUDF\MQH
ĝZLDGF]HQLDSUDFRZQLF]H
:]DNUHVLHĞZLDGF]HĔSUDFRZQLF]\FKĪDGQDVSyáND]*UXS\QLHMHVWVWURQąSRUR]XPLHĔSáDFRZ\FKDQL]ELRURZ\FKXNáDGyZ
SUDF\ 6SyáNL QLH SRVLDGDMą WDNĪH SURJUDPyZ HPHU\WDOQ\FK ]DU]ąG]DQ\FK EH]SRĞUHGQLR SU]H] 6SyáNL OXE SU]H] IXQGXV]H
]HZQĊWU]QH.RV]W\ĞZLDGF]HĔSUDFRZQLF]\FKREHMPXMąZ\QDJURG]HQLDSáDWQH]JRGQLH]ZDUXQNDPL]DZDUW\FKXPyZRSUDFĊ
] SRV]F]HJyOQ\PL SUDFRZQLNDPL =RERZLą]DQLD ] W\WXáX ĞZLDGF]HĔ SUDFRZQLF]\FK Z\FHQLDQH Vą Z ZDUWRĞFL
QLH]G\VNRQWRZDQHMNUyWNRWHUPLQRZ\FKĞZLDGF]HĔNWyUHSU]HZLG]LDQHVąGRZ\SáDW\Z]DPLDQ]DZ\NRQDQDSUDFĊ.ZRWD
WD XMPRZDQD MHVW MDNR ]RERZLą]DQLH SR SRWUąFHQLX ZV]\VWNLFK NZRW MXĪ ]DSáDFRQ\FK .RV]W NXPXORZDQ\FK SáDWQ\FK
QLHREHFQRĞFL Z\FHQLDQ\FK MHVW Z Z\VRNRĞFL SU]HZLG\ZDQHJR GR ]DSáDW\ ĞZLDGF]HQLD L XMPRZDQD MHVW Z Z\QLNX RNUHVX
ZMDNLPSUDFRZQLNQDE\áXSUDZQLHQLH. .
*UXSD  SURZDG]LáD GáXJRWHUPLQRZ\ SURJUDP PRW\ZDF\MQ\ Z UDPDFK NWyUHJR F]áRQNRZLH NOXF]RZHM NDGU\ NLHURZQLF]HM
RWU]\PDOLRNUHĞORQąOLF]EĊ DNFMLSRGZDUXQNLHPVSHáQLHQLDNU\WHULXP FLąJáRĞFL]DWUXGQLHQLDZ*UXSLH:DUWRĞüJRG]LZDXVáXJ
ĞZLDGF]RQ\FKSU]H]NDGUĊNLHURZQLF]ąZ]DPLDQ]DLQVWUXPHQW\NDSLWDáRZHXMĊWD]RVWDáDZNRV]WDFKĞZLDGF]HĔSUDFRZQLF]\FK
RUD]GUXJRVWURQQLHMDNRSR]RVWDáHNDSLWDá\ SU]H]RNUHVQDE\ZDQLDXSUDZQLHĔ]JRGQLH]066).
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'RWDFMH
'RWDFMH XMPRZDQH Vą ]JRGQLH ] 0LĊG]\QDURGRZ\P SWDQGDUGHP RDFKXQNRZRĞFL  Ä'RWDFMH U]ąGRZH RUD] XMDZQLDQLH
LQIRUPDFMLQDWHPDWSRPRF\U]ąGRZHM´GDOHM065'RWDFMHVąXMPRZDQHZWHG\LW\ONRZWHG\JG\LVWQLHMHX]DVDGQLRQH
SU]HNRQDQLHĪH*UXSDVSHáQLZDUXQNL]ZLą]DQH]GRWDFMąRUD]ĪH GRWDFMD]RVWDQLHRWU]\PDQD'RWDFMDMHVWNVLĊJRZDQDZWHQ
VDPVSRVyEQLH]DOHĪQLHRGWHJRF]\]RVWDáDRQDRWU]\PDQDZIRUPLHĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FKF]\WHĪSU]\EUDáDIRUPĊUHGXNFML
]RERZLą]DĔSXEOLF]QRSUDZQ\FK-HĪHOLGRWDFMDGRW\F]\GDQHMSR]\FMLNRV]WRZHMZyZF]DVMHVWRQDXMPRZDQDMDNRSU]\FKyG
OXESRPQLHMV]HQLHNRV]WyZ ZVSRVyEZVSyáPLHUQ\GRNRV]WyZNWyUHGRWDFMDWDPDZ]DPLHU]HQLXNRPSHQVRZDü 'RWDFMH
XMPRZDQHVą]JRGQLH]PHWRGąGRFKRGRZą]JRGQLH]NWyUąGRWDFMDXMPRZDQDMHVWZSU]\FKRGDFKZZ\QLNXZV\VWHPDW\F]Q\
VSRVyE Z RNUHVDFK Z NWyU\FK VSyáNL *UXS\ XMPXMąRGSRZLHGQLHNRV]W\ NWyUH ]JRGQLH] RF]HNLZDQLHP SRNU\ZD GRWDFMD
'RWDFMHRGQRV]ąFHVLĊGRNRV]WyZXMPRZDQHVąZZ\QLNXWHJRVDPHJRRNUHVXNWyUHJRGRW\F]ąRGSRZLDGDMąFHLPNRV]W\
'RWDFMH GRW\F]ąFH DNW\ZyZ SRGOHJDMąF\FKDPRUW\]DFMLVą XMPRZDQH Z Z\QLNX Z RNUHVLH Z NWyU\P XMPRZDQH Vą NRV]W\
DPRUW\]DFMLW\FKDNW\ZyZZRGSRZLHGQLHMSURSRUFML
F

,VWRWQHZDUWRĞFLRSDUWHQDSURIHVMRQDOQ\PRVąG]LHLV]DFXQNDFK

6SRU]ąG]HQLH VNRQVROLGRZDQ\FK KLVWRU\F]Q\FK LQIRUPDFML ILQDQVRZ\FK Z\PDJD GRNRQDQLD SU]H] =DU]ąG -HGQRVWNL
'RPLQXMąFHMSHZQ\FKV]DFXQNyZL]DáRĪHĔNWyUH]QDMGXMąRG]ZLHUFLHGOHQLHZVNRQVROLGRZDQ\FKKLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFMDFK
ILQDQVRZ\FKRUD]ZGRGDWNRZ\FKLQIRUPDFMDFKLREMDĞQLHQLDFKGRVNRQVROLGRZDQ\FKKLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFMLILQDQVRZ\FK.
6]DFXQNLLRVąG\NVLĊJRZHZ\QLNDMą]GRW\FKF]DVRZ\FKGRĞZLDGF]HĔRUD]LQQ\FKF]\QQLNyZZW\PSU]HZLG\ZDĔRGQRĞQLH
GRSU]\V]á\FK]GDU]HĔNWyUHZGDQHMV\WXDFMLZ\GDMąVLĊ]DVDGQH
-DNNROZLHN SU]\MĊWH ]DáRĪHQLD L V]DFXQNL RSLHUDMą VLĊ QD QDMOHSV]HM ZLHG]\ =DU]ąGX QD WHPDW ELHĪąF\FK G]LDáDĔ L ]GDU]HĔ
U]HF]\ZLVWHZ\QLNLPRJąVLĊUyĪQLüRGSU]HZLG\ZDQ\FK6]DFXQNLL]ZLą]DQH]QLPL]DáRĪHQLDSRGOHJDMąZHU\ILNDFML=PLDQD
V]DFXQNyZNVLĊJRZ\FKMHVWXMĊWD Z RNUHVLH Z NWyU\P GRNRQDQR]PLDQ\ V]DFXQNXOXE ZRNUHVDFKELHĪąF\P LSU]\V]á\FK
MHĪHOLGRNRQDQD]PLDQDV]DFXQNXGRW\F]\]DUyZQRRNUHVXELHĪąFHJRMDNLRNUHVyZSU]\V]á\FK
3RQLĪHM SU]HGVWDZLRQR SRGVWDZRZH RVąG\ GRNRQDQH SU]H] =DU]ąG -HGQRVWNL GRPLQXMąFHM Z SURFHVLH VWRVRZDQLD ]DVDG
UDFKXQNRZRĞFL MHGQRVWNL L PDMąFH QDMZLĊNV]\ ZSá\Z QD ZDUWRĞFL XMĊWH Z VNRQVROLGRZDQ\FK KLVWRU\F]Q\FK LQIRUPDFMDFK
ILQDQVRZ\FK.
6]DFXQNLGRW\F]ąFHUR]SR]QDZDQLDSU]\FKRGyZ
6]DFXQNLHPMHVWUR]SR]QDQDNZRWDZ\QDJURG]HQLDNWyUH]JRGQLH]RF]HNLZDQLHP*UXS\EĊG]LHMHMSU]\VáXJLZDüZ]DPLDQ
]D SU]HND]DQLHSU]\U]HF]RQ\FK GyEUOXE XVáXJSRPQLHMV]RQD R QDOHĪQ\ SRGDWHN RG WRZDUyZL XVáXJRUD] V]DFXQHN NRV]WX
UHDOL]DFMLSU]\U]HF]RQ\FKGyEUOXEXVáXJ ,VWRWQ\V]DFXQHNZ\QLND]IDNWXLĪ*UXSDQDNDĪG\G]LHĔELODQVRZ\XVWDODSU]\FKyG
SODQRZDQ\]XPRZ\oraz V]DFXQHN]DDZDQDVRZDQD SUDFNWyU\PLHU]RQ\MHVWZRSDUFLXRU]HF]\ZLĞFLHSRQLHVLRQH QDUDVWDMąFR
GRGQLDELODQVRZHJR NRV]W\ NRQWUDNWX ZVWRVXQNXGRáąF]QHJREXGĪHWX NRV]WyZQLH]EĊGQ\FKGRSRQLHVLHQLDZFHOXZ\ZLą]DQLD
VLĊSU]H]*UXSĊ]]RERZLą]DQLD NRQWUDNWRZHJR. *UXSDV]DFXMHZ\VRNRĞüZ\QDJURG]HQLD]PLHQQHJR PRĪOLZHGRRWU]\PDQLD
ERQXV\  VWRVXMąF PHWRGĊ ZDUWRĞFL QDMEDUG]LHM SUDZGRSRGREQHM W RGQLHVLHQLX GR VWRSQLD ]DDZDQVRZDQLD SUDF LVWRWQ\
V]DFXQHNGRW\F]\EXGĪHWXNRV]WyZQLH]EĊGQ\FKGRSRQLHVLHQLDZFHOXZ\ZLą]DQLDVLĊSU]H]*UXSĊ]]RERZLą]DQLD
=DU]ąG6SyáNL'RPLQXMąFHMGRNRQXMHDNWXDOL]DFMLSU]HZLG\ZDQ\FKZ\QLNyZQDNRQWUDNFLHVWRSQLRZRED]XMąFQDQDMOHSV]HM
wLHG]\ R NRQLHF]Q\FK GR SRQLHVLHQLD NRV]WDFK DGHNZDWQLH GR GRGDZDQ\FK GR XPRZ\ HWDSyZ : Z\QLNX SRZLĊNV]DQLD
EXGĪHWX NRQWUDNWX R NROHMQH ]OHFRQH HWDS\ QDVWĊSXMH DNWXDOL]DFMD L ]ZLĊNV]HQLH ZDUWRĞFL SODQRZDQHM NRQWUDNWX RUD]
RGSRZLDGDMąF\FKW\PSU]\FKRGRPNRV]WRP*UXSDDNWXDOL]XMHEXGĪHWNRQWUDNWXVWRSQLRZRGRX]\VNLZDQHMZLHG]\=PLDQ\
ZDUWRĞFLV]DFRZDQ\FKNRV]WyZRG]ZLHUFLHGORQHVąZ]PLDQLHILQDOQHMPDUĪ\Z\FHQLDQHMXPRZ\
6]F]HJyá\GRW\F]ąFHUR]SR]QDZDQLDSU]\FKRGyZL]ZLą]DQ\FK]QLPLV]DFXQNyZRSLVDQRV]HU]HMZSROLW\FHUDFKXQNRZRĞFL
RUD]ZQRFLH QXPHU
2GSLV\ DNWXDOL]XMąFHQDOHĪQRĞFL
'R NDONXODFML RGSLVX DNWXDOL]XMąFHJR ZDUWRĞü QDOHĪQRĞFL 6SyáND VWRVXMH PHWRGĊ NDONXODFML RF]HNLZDQHM VWUDW\ NUHG\WRZHM
6]F]HJyáRZ\RSLVSU]\MĊW\FKV]DFXQNyZ]QDMGXMHVLĊZQRFLHQU8.
0RPHQWUR]SRF]ĊFLDDNW\ZRZDQLDNRV]WyZSUDFUR]ZRMRZ\FK
*UXSD ]DF]\QD XMPRZDü DNW\ZD ] W\WXáX SUDFH UR]ZRMRZH Z PRPHQFLH NLHG\ PRĪOLZH Vą GR XGRZRGQLHQLD ZV]\VWNLH
SRQLĪV]HZDUXQNL







XNRĔF]HQLHVNáDGQLNDZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKMHVWZ\NRQDOQH]WHFKQLF]QHJRSXQNWXZLG]HQLDWDNDE\QDGDZDá
VLĊGRXĪ\WNRZDQLDOXEVSU]HGDĪ\
*UXSD]DPLHU]DXNRĔF]\üVNáDGQLNRUD]XĪ\WNRZDüJROXEVSU]HGDü
*UXSDMHVW]GROQDGRXĪ\WNRZDQLDOXEVSU]HGDĪ\VNáDGQLNDZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FK
VNáDGQLNZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKEĊG]LHSU]\QRVLáNRU]\ĞFLHNRQRPLF]QHD*UXSDSRWUDILWĊNRU]\ĞüXGRZRGQLü
PLQSRSU]H]LVWQLHQLHU\QNXOXEXĪ\WHF]QRĞüVNáDGQLNDGODSRWU]HE*UXS\
GRVWĊSQH Vą ĞURGNL WHFKQLF]QH ILQDQVRZH L LQQH QLH]EĊGQH GR XNRĔF]HQLD SUDF UR]ZRMRZ\FK Z FHOX VSU]HGDĪ\
OXEXĪ\WNRZDQLDVNáDGQLND
QDNáDG\ SRQLHVLRQH Z WUDNFLH SUDF UR]ZRMRZ\FK PRĪQD ZLDU\JRGQLH Z\FHQLü L SU]\SRU]ąGNRZDü GR GDQHJR
VNáDGQLNDZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FK
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*UXSD SRWZLHUG]LáDQDNRQLHFNDĪGHJRURNXREURWRZHJRLĪDNW\ZRZDQHQDNáDG\VWDQRZLąFHVNáDGQLNZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FK
ZSRVWDFLHOHPHQWyZJLHU







QDNáDG\SRQRV]RQHQDSUDFHUR]ZRMRZHVą]LGHQW\ILNRZDQHLZ\FHQLRQHZSUDZLGáRZ\VSRVyE
VąPRĪOLZH GR]DNRĔF]HQLD] SXQNWX ZLG]HQLDILQDQVRZHJR ]H Z]JOĊGX QD LFK QLHZLHOND ZDUWRĞü Z VWRVXQNX GR
FDáRĞFLSURZDG]RQ\FKSUDFSURJUDPLVW\F]Q\FK
VąPRĪOLZHGR]DNRĔF]HQLD]DUyZQR]SXQNWXZLG]HQLDWHFKQLF]QHJR]HZ]JOĊGXQDQLHZLHONLLFK]DNUHVZVWRVXQNX
GRFDáRĞFLSURZDG]RQ\FKSUDFSURJUDPLVW\F]Q\FK
JU\OXEHOHPHQW\JLHUEĊGąXNRĔF]RQHLSU]H]QDF]RQHGRVSU]HGDĪ\MDNo RVREQHOLFHQFMH
VąVSU]HGDZDQHZSRVWDFLOLFHQFMLQDNRU]\VWDQLH]JLHU
SU]\QRV]ąNRU]\ĞFLHNRQRPLF]QHZSRVWDFL]\VNyZUHDOL]RZDQ\FK]HVSU]HGDĪ\OLFHQFML QDJU\.

6SHáQLHQLHNU\WHULyZPRĪOLZRĞFLRVLąJDQLDSU]\V]á\FKNRU]\ĞFLHNRQRPLF]Q\FKMDNLZDUXQNXSRVLDGDQLDw\VWDUF]DMąF\FK
ĞURGNyZRSLHUDVLĊQDV]DFXQNX=DU]ąGXZ\QLNDMąF\P]DQDOL]\U\QNXRUD]V\WXDFMLILQDQVRZHM*UXS\
/HDVLQJ
:GURĪHQLH066)Z\PDJDGRNRQDQLDSHZQ\FKV]DFXQNyZLZ\OLF]HĔNWyUHPDMąZSá\ZQDZ\FHQĊ]RERZLą]DĔ]W\WXáX
OHDVLQJXILQDQVRZHJRRUD]DNW\ZyZ]W\WXáXSUDZDGRXĪ\WNRZDQLD2EHMPXMąRQHPLQ

XVWDOHQLHRNUHVXOHDVLQJX

XVWDOHQLHVWRS\SURFHQWRZHMVWRVRZDQHMGRG\VNRQWRZDQLDSU]\V]á\FKSU]HSá\ZyZSLHQLĊĪQ\FK
*UXSDSRVLDGDXPRZ\OHDVLQJX]DZDUWHQDF]DVQLHRNUHĞORQ\8VWDODMąFRNUHVOHDVLQJX*UXSDRNUHĞODRNUHVHJ]HNZRZDOQRĞFL
XPRZ\/HDVLQJSU]HVWDMHE\üHJ]HNZRZDOQ\JG\]DUyZQROHDVLQJRELRUFDMDNLOHDVLQJRGDZFDPDMąSUDZRZ\SRZLHG]HQLD
XPRZ\ EH] NRQLHF]QRĞFL X]\VNDQLD ]H]ZROHQLD GUXJLHM VWURQ\ EH] SRQRV]HQLD NDU ZLĊNV]\FK QLĪ QLH]QDF]ąFH 1DWRPLDVW
ZV\WXDFMLJG\NWyUDNROZLHN]HVWURQ– ]JRGQLH]SURIHVMRQDOQ\PRVąGHP– SRQLHVLHLVWRWQąNDUĊ]DZ\SRZLHG]HQLH UR]XPLDQą
V]HURNR *UXSDRNUHĞODRNUHVOHDVLQJXMDNRZ\VWDUF]DMąFRSHZQ\ F]\OLRNUHVFRGRNWyUHJRPRĪQD]Z\VWDUF]DMąFąSHZQRĞFLą
]DáRĪ\ü ĪH XPRZD EĊG]LH WUZDü  *UXSD SU]\MĊáD MDNR VWRSĊ NUDĔFRZą VWRSĊ SURFHQWRZą VWRVRZDQą GR G\VNRQWRZDQLD
SU]\V]á\FKSU]HSá\ZyZSLHQLĊĪQ\FKZZ\VRNRĞFL 6]F]HJyáRZ\RSLVSU]\MĊW\FKV]DFXQNyZ]QDMGXMHVLĊZQRFLHQU
2NUHVHNRQRPLF]QHMXĪ\WHF]QRĞFL ZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FK RUD]ĞURGNyZWUZDá\FK
=DU]ąG 6SyáNL GRPLQXMąFHM RNUHĞOD V]DFRZDQH RNUHV\ XĪ\WNRZDQLD D SRSU]H] WR VWDZNL DPRUW\]DFML GOD DNW\ZRZDQ\FK
ZSR]\FMLZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKNZRWSRQLHVLRQ\FKNRV]WyZSUDFUR]ZRMRZ\FK6]DFXQHNWHQRSLHUDVLĊQDRF]HNLZDQ\P
RNUHVLH HNRQRPLF]QHM XĪ\WHF]QRĞFL W\FK DNW\ZyZ W SU]\SDGNX QDNáDGyw QD SUDFH UR]ZRMRZH GOD NWyU\FK PRĪOLZH
MHVW RNUHĞOHQLH ZLDU\JRGQ\FK V]DFXQNyZ GRW\F]ąF\FK LORĞFL L ZDUWRĞFL EXGĪHWX VSU]HGDĪ\ *UXSD DPRUW\]XMH ZDUWRĞü
W\FKQDNáDGyZ ]JRGQLH]NRQVXPSFMąNRU]\ĞFLHNRQRPLF]Q\FKNWyUHVą]ZLą]DQH]LORĞFLąVSU]HGDQ\FKHJ]HPSODU]\
2NUHVXĪ\WHF]QRĞFLVLOQLNyZJUDILF]Q\FKV]DFRZDQ\MHVWZRSDUFLXRSU]HZLG\ZDQ\WHUPLQXND]DQLDVLĊQDU\QNXQRZV]HM
ZHUVMLVLOQLND
:SU]\SDGNX]DLVWQLHQLDRNROLF]QRĞFLSRZRGXMąF\FK]PLDQĊVSRG]LHZDQHJRRNUHVXXĪ\WNRZDQLD QS]PLDQ\WHFKQRORJLF]QH
Z\FRIDQLH ] XĪ\WNRZDQLD LWS  PRJą VLĊ ]PLHQLü VWDZNL DPRUW\]DFML : NRQVHNZHQFML ]PLHQL VLĊ ZDUWRĞü RGSLVyZ
DPRUW\]DF\MQ\FKLZDUWRĞüNVLĊJRZDQHWWRDNW\ZRZDQ\FKZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FK
2NUHV\ HNRQRPLF]QHM SU]\GDWQRĞFL Vą SU]HJOąGDQH FRURF]QLH L SRGOHJDMą VNRU\JRZDQLX MHĞOL REHFQ\ V]DFRZDQ\ RNUHV
HNRQRPLF]QHMSU]\GDWQRĞFLMHVWLQQ\QLĪSRSU]HGQLRSU]HZLG\ZDQR3RZ\ĪV]H]PLDQ\ZV]DFXQNDFKNVLĊJRZ\FKVąXMPRZDQH
ZVSRVyESURVSHNW\ZQ\.
:\VRNRĞü VWDZHN DPRUW\]DF\MQ\FK XVWDODQD MHVW QD SRGVWDZLH SU]HZLG\ZDQHJR RNUHVX HNRQRPLF]QHM XĪ\WHF]QRĞFL
VNáDGQLNyZU]HF]RZHJRPDMąWNXWUZDáHJR
W 2019 URNX6SyáND GRNRQDáD ]PLDQ\ V]DFXQNyZ GRW\F]ąF\FK RNUHVXXĪ\WNRZDQLDDNW\ZDDSU]H] WR VWDZNL aPRUW\]DFML
GODQDNáDGyZQDLQZHVW\FMĊZREF\FKĞURGNDFKWUZDá\FK ORNDOELXURZ\ :\QLNDáRWR]IDNWXĪHZ8 URNX=DU]ąG6SyáNL
GRPLQXMąFHMSRGMąáGHF\]MĊR ]PLDQLH VLHG]LE\6SyáNLLZ\SRZLHG]HQLa GRW\FKF]DVRZHM XPRZ\QDMPXELXUDZ:DUV]DZLH.
(IHNWWHM]PLDQ\V]DFXQNXWRNZRWDGRGDWNRZHMDPRUW\]DFMLNWyUD]RVWDáDXMĊWDZZ\QLNXURNXZNZRFLH 494 W\V]áRW\FK
3URJUDPPRW\ZDF\MQ\
0RGHOL]DáRĪHQLDSU]\MĊWHGODZ\FHQ\ZDUWRĞFLJRG]LZHMSURJUDPXSáDWQRĞFLRSDUW\FKQDDNFMDFK s]HU]HMRSLVDQRZQRFLH
QU .RV]W\SURJUDPyZPRW\ZDF\MQ\FK
$NW\ZDL]RERZLą]DQLD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR
$NW\ZD L ]RERZLą]DQLD ]W\WXáX RGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR Z\FHQLD VLĊ SU]\ ]DVWRVRZDQLXVWDZHN SRGDWNRZ\FK
NWyUHZHGáXJGRVWĊSQ\FKSURJQR]EĊGąVWRVRZDQHQDPRPHQW]UHDOL]RZDQLDDNW\ZDOXEUR]ZLą]DQLD]RERZLą]DQLDSU]\MPXMąF
]D SRGVWDZĊ SU]HSLV\ SRGDWNRZH NWyUH RERZLą]\ZDá\ SUDZQLH OXE IDNW\F]QLH QD NRQLHF RNUHVX VSUDZR]GDZF]HJR
3UDZGRSRGRELHĔVWZR UHDOL]DFML DNW\ZD ] W\WXáX RGURF]RQHJR SRGDWNX GRFKRGRZHJR ] SU]\V]á\PL ]\VNDPL SRGDWNRZ\PL
RSLHUDVLĊQDSODQDFK*UXS\
=DU]ąG6SyáNL'RPLQXMąFHMDQDOL]XMąFZDUXQNLX]\VNDQLDSUDZDGRXOJSRGDWNRZ\FKZMHGQHM]HVSyáHN]DOHĪQ\FK]ZLą]DQ\FK
] GRILQDQVRZDQLHP F]ĊĞFL NRV]WyZ G]LDáDOQRĞFL RFHQLá ĪH SRQLHZDĪ ZDUXQNLHP X]\VNDQLD NRU]\ĞFL HNRQRPLF]QHM MHVW

F-26

21 / 68

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PL
KLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 – 31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

X]\VNDQLHSRWZLHUG]HQLD ]HVWURQ\RUJDQXSRGDWNRZHJRXMĊFLHVNXWNyZSRGDWNRZ\FK]WHMXOJLSRGDWNRZHMEĊG]LHQDVWĊSRZDü
ZPRPHQFLHX]\VNDQLDSU]HNRQDQLDĪHNRU]\ĞFLWHVąSUDZGRSRGREQHWM. ZPRPHQFLHX]\VNDQLDZSá\ZXĞURGNyZ
= XZDJL QD IDNW ĪH =DU]ąG 6SyáNL 'RPLQXMąFHM RV]DFRZDá ĪH Z NROHMQ\FK RNUHVDFK VSUDZR]GDZF]\FK ] G]LDáDOQRĞFL
Z\áąF]RQHM ] ]DNUHVX XOJL SRGDWNRZHM ,3 Box QLH MHVW SU]HZLG\ZDQH X]\VNDQLH ] WHM F]ĊĞFL G]LDáDOQRĞFL ]\VNX GR
RSRGDWNRZDQLDRGNWyUHJREĊG]LHPRĪOLZHRGSLVDQLHQLHUR]OLF]RQ\FKVWUDWSRGDWNRZ\FK ]HZ]JOĊGXQD]DFKRZDQLH]DVDG\
RVWURĪQHM Z\FHQ\ =DU]ąG QLH ]GHF\GRZDá VLĊ QD UR]SR]QDQLH DNW\ZD ] W\WXáX RGURF]RQHJR SRGDWNX GRFKRGRZHJR RG
QLHUR]OLF]RQHM VWUDW\ SRGDWNRZHM QD G]LHĔ U :DUWRĞü QLHUR]SR]QDQHJR DNW\ZD ] W\WXáX RGURF]RQHJR SRGDWNX
GRFKRGRZHJRQDG]LHĔJUXGQLDURNXZ\QRVLRNW\V]áRW\FK
1LHSHZQRĞüZ]DNUHVLHVSRVREyZXMPRZDQLDSRGDWNX GRFKRGRZHJR
2ERZLą]XMąFH Z 3ROVFH SU]HSLV\ SRGDWNRZH SRGOHJDMą F]ĊVW\P ]PLDQRP SRZRGXMąF LVWRWQH UyĪQLFH Z LFK LQWHUSUHWDFML
L LVWRWQH ZąWSOLZRĞFL Z LFK VWRVRZDQLX 2UJDQ\ SRGDWNRZH SRVLDGDMą LQVWUXPHQW\ NRQWUROL XPRĪOLZLDMąFH LP ZHU\ILNDFMĊ
SRGVWDZRSRGDWNRZDQLD ZZLĊNV]RĞFLSU]\SDGNyZZRNUHVLHSRSU]HGQLFKODWREURWRZ\FK RUD]QDNáDGDQLHNDULJU]\ZLHQ
2G  OLSFD  URNX 2UG\QDFMD 3RGDWNRZD XZ]JOĊGQLHQLD WDNĪH SRVWDQRZLHQLD 2JyOQHM .ODX]XOL =DSRELHJDMąFHM
1DGXĪ\FLRP *$$5  NWyUD PD ]DSRELHJDü SRZVWDZDQLX L Z\NRU]\VW\ZDQLX V]WXF]Q\FK VWUXNWXU SUDZQ\FK WZRU]RQ\FK
ZFHOXXQLNQLĊFLDRSRGDWNRZDQLD.ODX]XOĊ*$$5QDOHĪ\VWRVRZDüWDNZRGQLHVLHQLXGRWUDQVDNFMLGRNRQDQ\FKSRMHMZHMĞFLX
ZĪ\FLHMDNLGRWUDQVDNFMLNWyUH]RVWDá\SU]HSURZDG]RQHSU]HGZHMĞFLHPZĪ\FLHNODX]XOL*$$5DOHGODNWyU\FKSRGDFLH
ZHMĞFLDNODX]XOLZĪ\FLHNRU]\ĞFLE\á\OXEVąQDGDORVLąJDQH
: NRQVHNZHQFML XVWDOHQLH ]RERZLą]DĔ SRGDWNRZ\FK DNW\ZyZ RUD] UH]HUZ\ ] W\WXáX RGURF]RQHJR SRGDWNX GRFKRGRZHJR
PRĪH Z\PDJDü LVWRWQHJR RVąGX Z W\P GRW\F]ąFHJR WUDQVDNFML MXĪ ]DLVWQLDá\FK D NZRW\ SUH]HQWRZDQH L XMDZQLDQH
w VNRQVROLGRZDQ\FKKLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFMDFKILQDQVRZ\FK PRJąVLĊ]PLHQLü ZSU]\V]áRĞFLZZ\QLNXNRQWUROLRUJDQyZ
SRGDWNRZ\FK
6SyáNDGRPLQXMąFDSRVLDGDLQWHUSUHWDFMĊSRGDWNRZą]GQLDPDMDURNX ]JRGQLH]NWyUąZUR]OLF]HQLDFKSRGDWNRZ\FK
]W\WXáXSRGDWNXGRFKRGRZHJRRGRVyESUDZQ\FK ]DURNRUD]8 Z\NRU]\VWXMHXOJĊQDEDGDQLDLUR]ZyM
6SyáNDGRPLQXMąFDSRVLDGDLQWHUSUHWDFMĊSRGDWNRZą]GQLDNZLHWQLD20 URNX]JRGQLH]NWyUąZUR]OLF]HQLXSRGDWNRZ\P
]W\WXáXSRGDWNXGRFKRGRZHJRRGRVyESUDZQ\FK]DURNZ\NRU]\VWXMHXOJĊ,3%R[
G

=PLDQ\0LĊG]\QDURGRZ\FK6WDQGDUGyZ6SUDZR]GDZF]RĞFL)LQDQVRZHM

2SXEOLNRZDQH VWDQGDUG\LLQWHUSUHWDFMHNWyUHGRGQLDVSRU]ąG]HQLDVNRQVROLGRZDQ\FKLQIRUPDFMLILQDQVRZ\FKZHV]á\ZĪ\FLH
GODRNUHVyZUR]SRF]\QDMąF\FKVLĊSRVW\F]QLDURNXLLFKZSá\ZQD VNRQVROLGRZDQHKLVWRU\F]QHLQIRUPDFMHILQDQVRZH
*UXS\
'RGQLDVSRU]ąG]HQLDQLQLHMV]\FKVNRQVROLGRZDQ\FKKLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFMLILQDQVRZ\FK]RVWDá\RSXEOLNRZDQHQRZHOXE
]QRZHOL]RZDQHVWDQGDUG\LLQWHUSUHWDFMHRERZLą]XMąFHGODRNUHVyZURF]Q\FKQDVWĊSXMąF\FKSRURNX


=PLDQD065Ä3UH]HQWDFMDVSUDZR]GDĔILQDQVRZ\FK´L065Ä=DVDG\ SROLW\ND UDFKXQNRZRĞFL]PLDQ\ZDUWRĞFL
V]DFXQNRZ\FKLNRU\JRZDQLHEáĊGyZ´
=PLDQDSROHJDQDZSURZDG]HQLXQRZHMGHILQLFMLSRMĊFLDÄLVWRWQ\´ ZRGQLHVLHQLXGRSRPLQLĊFLDOXE]QLHNV]WDáFHQLD
Z VSUDZR]GDQLX ILQDQVRZ\P  'RW\FKF]DVRZD GHILQLFMD ]DZDUWD Z 065  L 065  UyĪQLáD VLĊ RG ]DZDUWHM
Z =DáRĪHQLDFK .RQFHSF\MQ\FK 6SUDZR]GDZF]RĞFL )LQDQVRZHM FR PRJáR SRZRGRZDü WUXGQRĞFL Z GRNRQ\ZDQLX
RVąGyZ SU]H] MHGQRVWNL VSRU]ąG]DMąFH VSUDZR]GDQLD ILQDQVRZH =PLDQD VSRZRGXMH XMHGQROLFHQLH GHILQLFML
ZHZV]\VWNLFKRERZLą]XMąF\FK065L066)
NRZ\ VWDQGDUG QLH ZSá\Qąá QD VNRQVROLGRZDQH KLVWRU\F]QH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH oraz *UXSD V]DFXMH ĪH QRZ\
VWDQGDUGQLHZSá\QLHQDSU]\V]áHVNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLHSRQLHZDĪGRW\FKF]DVGRNRQ\ZDQHRVąG\Z]DNUHVLH
LVWRWQRĞFLE\á\]ELHĪQH]W\PLMDNLHE\á\E\GRNRQ\ZDQHSU]\]DVWRVRZDQLXQRZHMGHILQLFML
=PLDQ\RERZLą]XMąGODRNUHVyZURF]Q\FKUR]SRF]\QDMąF\FKVLĊVW\F]QLDURNXOXESyĨQLHM



=PLDQD066)Ä3RáąF]HQLDSU]HGVLĊZ]LĊü´
=PLDQDGRW\F]\GHILQLFMLSU]HGVLĊZ]LĊFLDLREHMPXMHSU]HGHZV]\VWNLPQDVWĊSXMąFHNZHVWLH
- SUHF\]XMH ĪH SU]HMĊW\ ]HVSyáDNW\ZyZL G]LDáDĔ DE\ E\üWUDNWRZDQ\PMDNR SU]HGVLĊZ]LĊFLHPXVL REHMPRZDü
UyZQLHĪZNáDGLLVWRWQHSURFHV\NWyUHZVSyOQLHZLVWRWQ\VSRVyEXF]HVWQLF]\üEĊGąZZ\SUDFRZDQLX]ZURWX
- zDZĊĪDGHILQLFMĊ]ZURWXDW\PVDP\PUyZQLHĪSU]HGVLĊZ]LĊFLDVNXSLDMąFVLĊQDGREUDFKLXVáXJDFKGRVWDUF]DQ\FK
RGELRUFRPXVXZDMąF]GHILQLFMLRGQLHVLHQLHGR]ZURWXZIRUPLHREQLĪHQLDNRV]WyZ
- GRGDMHZ\W\F]QHLSU]\NáDG\LOXVWUXMąFHZFHOXXáDWZLHQLDGRNRQ\ZDQLDRFHQ\F]\ZUDPDFKSRáąF]HQLD]RVWDá
SU]HMĊW\LVWRWQ\SURFHV
- SRPLMDGRNRQ\ZDQLHRFHQ\F]\LVWQLHMHPRĪOLZRĞü]DVWąSLHQLDEUDNXMąF\FKZNáDGXOXESURFHVXLNRQW\QXRZDQLD
RSHURZDQLDSU]HGVLĊZ]LĊFLHPZFHOXX]\VNLZDQLD]ZURWXRUD]
- GRGDMH RSFMRQDOQą PRĪOLZRĞü SU]HSURZDG]HQLD XSURV]F]RQHM RFHQ\ PDMąFHM QD FHOX Z\NOXF]HQLH ĪH SU]HMĊW\
]HVWDZG]LDáDĔLDNW\ZyZMHVWSU]HGVLĊZ]LĊFLHP
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=PLDQDRERZLą]XMHGODSRáąF]HĔSU]HGVLĊZ]LĊüGODNWyU\FKG]LHĔSU]HMĊFLDSU]\SDGDZFLąJXSLHUZV]HJRURF]QHJR
RNUHVX VSUDZR]GDZF]HJR UR]SRF]\QDMąFHJR VLĊ  VW\F]QLD  URNX OXE SyĨQLHM RUD] GOD WUDQVDNFML QDE\FLD
DNW\ZyZ NWyUH Z\VWąSLá\ Z W\P RNUHVLH VSUDZR]GDZF]\P OXE SyĨQLHM : ]ZLą]NX ] W\P ]PLDQD QLH ZSá\QLH
QDGDQHZ\ND]\ZDQHZVNRQVROLGRZDQ\FKKLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFMDFKILQDQVRZ\FK *UXS\1DWHQPRPHQW*UXSD
QLHMHVWZVWDQLHSU]HZLG]LHüUyZQLHĪSU]\V]á\FKWUDQVDNFMLQDE\FLDSU]HGVLĊZ]LĊü =PLDQDZSURZDG]RQDGR066)
QLHZSá\QLHURNXSRáąF]HQLH]HVSyáNą]DOHĪQąNWyUHPLDáRPLHMVFHZURNX SRQLHZDĪWHQW\SSRáąF]HĔMHVW
Z\áąF]RQ\]]DNUHVX066)


=PLDQ\RGQLHVLHĔGR=DáRĪHĔNRQFHSF\MQ\FKZ066)
5DGDSU]\JRWRZDáDQRZąZHUVMĊ]DáRĪHĔNRQFHSF\MQ\FKVSUDZR]GDZF]RĞFLILQDQVRZHM'ODVSyMQRĞFL]RVWDá\]DWHP
RGSRZLHGQLRGRVWRVRZDQHUHIHUHQFMHGR]DáRĪHĔNRQFHSF\MQ\FK]DPLHV]F]RQHZSRV]F]HJyOQ\FKVWDQGDUGDFK
=PLDQ\RERZLą]XMąGODRNUHVyZURF]Q\FKUR]SRF]\QDMąF\FKVLĊVW\F]QLDURNXOXESyĨQLHMLZRFHQLH*UXS\
QLHZSá\QąQDMHMVNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLDILQDQVRZH



=PLDQ\GR066)Ä,QVWUXPHQW\ILQDQVRZH´065Ä,QVWUXPHQW\ILQDQVRZHXMPRZDQLHLZ\FHQD´L066) 7
Ä,QVWUXPHQW\ILQDQVRZHXMDZQLDQLHLQIRUPDFML´
5DGD 065 ZSURZDG]LáD ]PLDQ\ GR ]DVDG UDFKXQNRZRĞFL ]DEH]SLHF]HĔ Z ]ZLą]NX ] SODQRZDQą UHIRUPą
UHIHUHQF\MQ\FKVWySSURFHQWRZ\FK :,%25/,%25LWG 6WRS\WHVąF]ĊVWRSR]\FMą]DEH]SLHF]DQąQDSU]\NáDG
w pU]\SDGNX ]DEH]SLHF]HQLD LQVWUXPHQWHP ,56 3ODQRZDQH ]DVWąSLHQLH GRW\FKF]DVRZ\FK VWyS QRZ\PL VWRSDPL
UHIHUHQF\MQ\PLEXG]LáRZąWSOLZRĞFLFRGRWHJRF]\SODQRZDQDWUDQVDNFMDMHVWQDGDOZ\VRFHSUDZGRSRGREQDF]\
QDGDO RF]HNXMH VLĊ SU]\V]á\FK ]DEH]SLHF]DQ\FK SU]HSá\ZyZ OXE F]\ LVWQLHMH SRZLą]DQLH HNRQRPLF]QH PLĊG]\
SR]\FMą ]DEH]SLHF]DQą L ]DEH]SLHF]DMąFą =PLDQD GR VWDQGDUGyZ RNUHĞOLáD ĪH QDOHĪ\ Z V]DFXQNDFK ]DáRĪ\ü
ĪH]PLDQ\VWySUHIHUHQF\MQ\FKQLHQDVWąSLą
=PLDQ\RERZLą]XMąGODRNUHVyZURF]Q\FKUR]SRF]\QDMąF\FKVLĊVW\F]QLDURNXOXESyĨQLHM:]ZLą]NX]W\P
ĪH *UXSD QLH VWRVXMH UDFKXQNRZRĞFL ]DEH]SLHF]HĔ QLHSHZQRĞü ]ZLą]DQD ] LQVWUXPHQWDPL SRFKRGQ\PL RSDUW\PL
QDVWRSDFKSURFHQWRZ\FKQLHEĊG]LHPLDáDZSá\ZXQDVNRQVROLGRZDQHKLVWRU\F]QHLQIRUPDFMHILQDQVRZH RUD]QD
SU]\V]áHVNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLHILQDQVRZH



=PLDQD066)Ä/HDVLQJ´
=PLDQD GRW\F]\ XOJ Z F]\QV]DFK ]ZLą]DQ\FK ] &29,'-19. ZPLDQD VWDQGDUGX PD QD FHOX XPRĪOLZLHQLH
OHDVLQJRELRUFRPRSFMRQDOQHJR]ZROQLHQLD]RERZLą]NXRFHQ\F]\XGRJRGQLHQLDZSáDWQRĞFLDFKF]\QV]XRWU]\PDQH
ZZ\QLNX&29,'-VWDQRZLą]PLDQĊOHDVLQJX]JRGQLH]066).
=PLDQ\RERZLą]XMąGODRNUHVyZURF]Q\FKUR]SRF]\QDMąF\FKVLĊF]HUZFDUOXESyĨQLHM. =PLDQD QLHZSá\QLH
QD VNRQVROLGRZDQH KLVWRU\F]QH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH oraz *UXSD RFHQLáD ĪH ]PLDQD QLH ZSá\QLH QD SU]\V]áH
VNRQVROLGRZDQH VSUDZR]GDQLH JG\Ī VSyáND QLH NRU]\VWD ] XGRJRGQLHĔ Z SáDWQRĞFLDFK F]\QV]X ]ZLą]DQ\FK ]
CO9,'-19.

=DVWRVRZDQLHVWDQGDUGXOXELQWHUSUHWDFMLSU]HGGDWąLFKZHMĞFLDZĪ\FLH
:QLQLHMV]\FKVNRQVROLGRZDQ\FKKLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFMDFKILQDQVRZ\FKQLHVNRU]\VWDQR]GREURZROQHJRZF]HĞQLHMV]HJR
]DVWRVRZDQLDVWDQGDUGXOXELQWHUSUHWDFML
2SXEOLNRZDQHVWDQGDUG\LLQWHUSUHWDFMHNWyUHGRGQLDVSRU]ąG]HQLDVNRQVROLGRZDQ\FKLQIRUPDFMLILQDQVRZ\FKQLHZHV]á\Z
Ī\FLH GOD RNUHVyZ UR]SRF]\QDMąF\FK VLĊ SR  VW\F]QLD  URNX L LFK ZSá\Z QD VNRQVROLGRZDQH KLVWRU\F]QH LQIRUPDFMH
ILQDQVRZH*UXS\
'RGQLDVSRU]ąG]HQLDQLQLHMV]\FKVNRQVROLGRZDQ\FKKLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFMLILQDQVRZ\FK]RVWDá\RSXEOLNRZDQHQRZHOXE
]QRZHOL]RZDQHVWDQGDUG\LLQWHUSUHWDFMHRERZLą]XMąFHGODRNUHVyZURF]Q\FKQDVWĊSXMąF\FKSRURNX DOHQLH]DWZLHUG]RQH
MHV]F]HSU]H]8QLĊ(XURSHMVNą


NRZ\066)Ä,QVXUDQFH&RQWUDFWV´
1RZ\ VWDQGDUG UHJXOXMąF\ XMĊFLH Z\FHQĊ SUH]HQWDFMĊ L XMDZQLHQLD GRW\F]ąFH XPyZ XEH]SLHF]HQLRZ\FK
LUHDVHNXUDF\MQ\FK6WDQGDUG]DVWĊSXMHGRW\FKF]DVRZ\066)Ä8PRZ\XEH]SLHF]HQLRZH´
*UXSDV]DFXMHĪHQRZ\VWDQGDUGQLHZSá\QLHQDVNRQVROLGRZDQHKLVWRU\F]QHLQIRUPDFMHILQDQVRZH RUD]QDSU]\V]áH
VNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLDSRQLHZDĪQLHSURZDG]LG]LDáDOQRĞFLXEH]SLHF]HQLRZHM
1RZ\VWDQGDUGRERZLą]XMHGODRNUHVyZURF]Q\FKUR]SRF]\QDMąF\FKVLĊVW\F]QLD3 URNXOXESyĨQLHM
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=PLDQD065Ä3UH]HQWDFMDVSUDZR]GDĔILQDQVRZ\FK´
5DGD 065 GRSUHF\]RZDáD ]DVDG\ NODV\ILNDFML ]RERZLą]DĔ GR GáXJR- OXE NUyWNRWHUPLQRZ\FK SU]HGH ZV]\VWNLP
ZGZyFKDVSHNWDFK
- GRSUHF\]RZDQRĪHNODV\ILNDFMDMHVW]DOHĪQDRGSUDZMDNLHSRVLDGDMHGQRVWNDQDG]LHĔELODQVRZ\
- LQWHQFMHNLHURZQLFWZDZRGQLHVLHQLXGRSU]\VSLHV]HQLDOXERSyĨQLHQLDSáDWQRĞFL]RERZLą]DQLDQLHVąEUDQHSRG
XZDJĊ
=PLDQ\RERZLą]XMąGODRNUHVyZURF]Q\FKUR]SRF]\QDMąF\FKVLĊVW\F]QLD2023 URNXOXESyĨQLHM:]ZLą]NX]W\P
ĪH*UXSDVWRVXMHMXĪ]DVDG\VSyMQH]H]PLHQLRQ\PVWDQGDUGHP]PLDQ\QLHEĊGąPLDá\ZSá\ZXQDVNRQVROLGRZDQH
KLVWRU\F]QHLQIRUPDFMHILQDQVRZH RUD]QDSU]\V]áHVNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLDILQDQVRZH



=PLDQ\066)Ä8PRZ\XEH]SLHF]HQLRZH´
=PLDQDGRW\F]\SU]HGáXĪHQLD W\PF]DVRZHJR]ZROQLHQLD]HVWRVRZDQLD066) Ä,QVWUXPHQW\ILQDQVRZH´.
=PLDQ\RERZLą]XMąGODRNUHVyZURF]Q\FKUR]SRF]\QDMąF\FKVLĊGQLDVW\F]QLDURNXOXESyĨQLHM
*UXSDV]DFXMHĪHQRZ\VWDQGDUGQLHZSá\QLHQDVNRQVROLGRZDQHKLVWRU\F]QHLQIRUPDFMHILQDQVRZHRUD]QDSU]\V]áH
VNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLHSRQLHZDĪQLHSURZDG]LG]LDáDOQRĞFLXEH]SLHF]HQLRZHM



ZPLDQ\ 066)  Ä,QVWUXPHQW\ ILQDQVRZH´ 065  Ä,QVWUXPHQW\ ILQDQVRZH - XMPRZDQLH L Z\FHQD´ MSSF 7
Ä,QVWUXPHQW\ILQDQVRZHXMDZQLDQLHLQIRUPDFML´MSSF 4 Ä8PRZ\XEH]SLHF]HQLRZH´L066)Ä/HDVLQJ´
=PLDQ\ GRW\F]ą UHIRUP\ ZVNDĨQLND UHIHUHQF\MQHJR VWRS\ SURFHQWRZHM Z W\P ]DVWąSLHQLD JR DOWHUQDW\ZQ\PL
VWRSDPLUHIHUHQF\MQ\PL. *UXSDV]DFXMHĪHQRZ\VWDQGDUGQLHZSá\QLHQDVNRQVROLGRZDQHKLVWRU\F]QHLQIRUPDFMH
ILQDQVRZHRUD]QDSU]\V]áHVNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLH.
=PLDQ\RERZLą]XMąGOD RNUHVyZURF]Q\FKUR]SRF]\QDMąF\FKVLĊGQLDVW\F]QLDURNXOXESyĨQLHM
*UXSD RFHQLD ĪH ]PLDQD QLH EĊG]LH PLDáD ZSá\ZX QD sNRQVROLGRZDQH KLVWRU\F]QH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH oraz
QDSU]\V]áHVNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLHILQDQVRZH



ZPLDQ\066)3 Ä3RáąF]HQLDSU]HGVLĊZ]LĊü´
=PLDQDSROHJDQDDNWXDOL]DFMLRGQLHVLHQLD GRUDPNRQFHSF\MQ\FK.
=PLDQ\ RERZLą]XMą GOD RNUHVyZ URF]Q\FK UR]SRF]\QDMąF\FK VLĊ GQLD  VW\F]QLD  URNX OXE SyĨQLHM *UXSD
V]DFXMH ĪH QRZ\ VWDQGDUG QLH ZSá\QLH QD VNRQVROLGRZDQH KLVWRU\F]QH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH RUD] QD SU]\V]áH
VNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLH.



ZPLDQ\MSR 16 Ä5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH´
=PLDQD GRW\F]\ ]DND]X RGOLF]DQLD RG NRV]WX Z\WZRU]HQLD SR]\FML U]HF]RZ\FK DNW\ZyZ WUZDá\FK ZV]HONLFK
ZSá\ZyZ ]H VSU]HGDĪ\ SR]\FML Z\WZRU]RQ\FK Z F]DVLH JG\ VSyáND SU]\JRWRZXMH VNáDGQLN DNW\ZyZ GR MHJR
]DPLHU]RQHJRXĪ\WNRZDQLDPR]PLDQLH WDNLHZSá\Z\]HVSU]HGDĪ\L]ZLą]DQH]QLPLNRV]W\XMPRZDQHEĊGąZ]\VNX
OXEVWUDFLH
=PLDQ\ RERZLą]XMą GOD RNUHVyZ URF]Q\FK UR]SRF]\QDMąF\FK VLĊ GQLD  VW\F]QLD  URNX OXE SyĨQLHM *UXSD
V]DFXMH ĪH QRZ\ VWDQGDUG QLH ZSá\QLH QD VNRQVROLGRZDQH KLVWRU\F]QH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH RUD] QD SU]\V]áH
VNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLH.



ZPLDQ\MSR 37 Ä5H]HUZ\]RERZLą]DQLDZDUXQNRZHLDNW\ZDZDUXQNRZH´
=PLDQDGRW\F]\XPyZURG]ąF\FKREFLąĪHQLD:UDPDFK]PLDQ\XĞFLĞORQRĪHNRV]WZ\NRQDQLDXPRZ\ REHMPXMH
NRV]W\EH]SRĞUHGQLR]QLą]ZLą]DQH
=PLDQ\ RERZLą]XMą GOD RNUHVyZ URF]Q\FK UR]SRF]\QDMąF\FK VLĊ GQLD  VW\F]QLD  URNX OXE SyĨQLHM *UXSD
V]DFXMH ĪH QRZ\ VWDQGDUG QLH ZSá\QLH QD VNRQVROLGRZDQH KLVWRU\F]QH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH RUD] QD SU]\V]áH
VNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLH.



RRF]QH]PLDQ\066) F\NO-2020)
o =PLDQD066)Ä=DVWRVRZDQLH0LĊG]\QDURGRZ\FK6WDQGDUGyZ6SUDZR]GDZF]RĞFL)LQDQVRZHMSRUD]
SLHUZV]\´
=PLDQD ]H]ZDOD MHGQRVWFH ]DOHĪQHM QD Z\FHQĊ VNXPXORZDQ\FK UyĪQLF NXUVRZ\FK SU]\ XĪ\FLX NZRW
]JáRV]RQ\FK SU]H] MHM MHGQRVWNĊ GRPLQXMąFą QD SRGVWDZLH GDW\ SU]HMĞFLD QD 066) SU]H] MHGQRVWNĊ
GRPLQXMąFą.
o

=PLDQD066)Ä,QVWUXPHQW\ILQDQVRZH´
=PLDQDZ\MDĞQLDMDNLHRSáDW\XZ]JOĊGQLD MHGQRVWNDVWRVXMąFWHVWSU]\RFHQLHF]\QDOHĪ\]DSU]HVWDü
XMPRZDQLD ]RERZLą]DQLD ILQDQVRZHJR -HGQRVWND XZ]JOĊGQLD MHG\QLH RSáDW\ ]DSáDFRQH OXE RWU]\PDQH
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PLĊG]\ MHGQRVWNą SRĪ\F]NRELRUFą  D SRĪ\F]NRGDZFą Z W\P RSáDW\ ]DSáDFRQH OXE RWU]\PDQH SU]H]
MHGQRVWNĊOXESRĪ\F]NRGDZFĊZLPLHQLXGUXJLHMVWURQ\
o

=PLDQD066)Ä/HDVLQJ´
=PLDQDGRSU]\NáDGX LOXVWUDFML 

o

=PLDQD06R Ä5ROQLFWZR´
=PLDQD XVXZD Z\PyJ ] SDUDJUDIX  065  DE\ MHGQRVWNL Z\áąF]Dá\ SU]HSá\Z\ SLHQLĊĪQH
] RSRGDWNRZDQLD SU]\ Z\FHQLH ZDUWRĞFL JRG]LZHM VNáDGQLND DNW\ZyZ ELRORJLF]Q\FK PHWRGą ZDUWRĞFL
ELHĪąFHM

=PLDQ\ RERZLą]XMą GOD RNUHVyZ URF]Q\FK UR]SRF]\QDMąF\FK VLĊ GQLD  VW\F]QLD  URNX OXE SyĨQLHM *UXSD
V]DFXMH ĪH QRZ\ VWDQGDUG QLH ZSá\QLH QD VNRQVROLGRZDQH KLVWRU\F]QH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH RUD] QD SU]\V]áH
VNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLH.
*UXSD]DPLHU]DZGURĪ\üSRZ\ĪV]HUHJXODFMHZWHUPLQDFKSU]HZLG]LDQ\FKGR]DVWRVRZDQLDSU]H]VWDQGDUG\OXELQWHUSUHWDFMH
H

:Sá\ZSU]HMĞFLDQD066)RUD]NRUHNW\EáĊGyZ

:VND]DQLHL REMDĞQLHQLHUyĪQLFZZDUWRĞFLXMDZQLRQ\FKGDQ\FKILQDQVRZ\FKRUD]LVWRWQ\FKUyĪQLFGRW\F]ąF\FKSU]\MĊW\FK
]DVDG SROLW\NL UDFKXQNRZRĞFL SRPLĊG]\0LĊG]\QDURGRZ\PL 6WDQGDUGDPL 6SUDZR]GDZF]RĞFL )LQDQVRZHM D VWRVRZDQ\PL
ZF]HĞQLHM]DVDGDPLUDFKXQNRZRĞFL WM8VWDZąRUDFKXQNRZRĞFL]GQLDZU]HĞQLDURNX
*áyZQHUyĪQLFHSRPLĊG]\066) DVWRVRZDQ\PL ZF]HĞQLHM]DVDGDPLUDFKXQNRZRĞFLZ\QLNDMą]QDVWĊSXMąF\FK
NZHVWLL
.RUHNWD– 3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\ ]JRGQLH]066)
.RUHNWDZ\QLND]H]PLDQ\SROLW\NLUDFKXQNRZRĞFLZ]DNUHVLHUR]SR]QDQLDSU]\FKRGyZ]HVSU]HGDĪ\Z\QLNDMąF\FK
]UHDOL]RZDQ\FKNRQWUDNWyZ *UXSD ZSURZDG]LáDPRGHOUR]SR]QDZDQLDSU]\FKRGyZ ]JRGQLH ]066)  PRGHO
V]HU]HM RSLVDQ\ MHVW Z SROLW\FH UDFKXQNRZRĞFL Z QLQLHMV]\FK VNRQVROLGRZDQ\FK KLVWRU\F]Q\FK LQIRUPDFMDFK
ILQDQVRZ\FK  ]D RNUHV REMĊW\QLQLHMV]\PLVNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL =JRGQLH
]SRSU]HGQLRVWRVRZDQ\PL]DVDGDPLUDFKXQNRZRĞFL*UXSDXMPRZDáDSU]\FKRG\ZPRPHQFLHSU]HQLHVLHQLDU\]\ND
]D NDĪG\ Z\NRQDQ\ HWDS ]D NWyU\ *UXSD X]QDZDáD SU]HND]DQLH Z\GDZF\ NDPLHQLD PLORZHJR
WM HWDSX SUDF XVWDORQHJR]JRGQLH] KDUPRQRJUDPHP XPRZ\: HIHNFLH ZGURĪHQLD SU]H] *UXSĊ 066)  *UXSD
XMPXMHSU]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\VWRVXMąFW]Z0RGHO3LĊFLX.URNyZSU]HZLG]LDQ\Z066)3RSU]HDQDOL]RZDQLX
XPRZ\ GRW\F]ąFHM SURGXNFML JU\ QD ]OHFHQLH QLH]DOHĪQHJR Z\GDZF\ *UXSD X]QDáD ĪH MHVW XPRZD WD VWDQRZL
Z\RGUĊEQLRQH RGG]LHOQH ]RERZLą]DQLHGRZ\NRQDQLDĞZLDGF]HQLD GRVWDUF]HQLHZ\GDZF\NRPSOHWQHMJU\ 3UDZD
DXWRUVNLHGRJU\SU]HFKRG]ąQDZ\GDZFĊZPLDUĊWZRU]HQLDJU\ ]JRGQLH]NDPLHQLDPLPLORZ\PL 6SHáQLRQ\WX
MHVW ]DSLV 066) F PyZLąF\ R W\P LĪ Z Z\QLNX Z\NRQDQLD ĞZLDGF]HQLD QLH SRZVWDMH VNáDGQLN DNW\ZyZ
R DOWHUQDW\ZQ\P ]DVWRVRZDQLX D *UXSLH SU]\VáXJXMH HJ]HNZRZDOQH SUDZR GR ]DSáDW\ ]D GRW\FKF]DV Z\NRQDQH
ĞZLDGF]HQLH Z ]ZLą]NX ] F]\P SU]\FKyG *UXS\ MHVW UR]SR]QDZDQ\ Z F]DVLH 3U]\FKRG\ QD G]LHĔ ELODQVRZ\
V]DFRZDQHVąZRSDUFLXRVWRSLHĔ]DDZDQVRZDQLDUHDOL]DFMLXPRZ\XVWDODQ\ZRSDUFLXRZ\VRNRĞüSRQLHVLRQ\FK
QDUDVWDMąFRNRV]WyZZUHODFMLGRSODQRZDQ\FKáąF]Q\FKNRV]WyZQLH]EĊGQ\FKGRSRQLHVLHQLDFHOHPZ\ZLą]DQLDVLĊ
]]RERZLą]DQLDNRQWUDNWRZHJR
.RUHNWDZSá\QĊáDRGSRZLHGQLRQDSR]\FMHVSUDZR]GDQLD]V\WXDFMLILQDQVRZHM LVSUDZR]GDQLH]Z\QLNX
: URNX  ]PQLHMV]HQLH R NZRWĊ 1 890 566 ]áRW\FK SR]\FML zapas\ ]ZLĊNV]HQLH R NZRWĊ  942 567 ]áRW\FK
SR]\FMLÄDNW\ZD]W\WXáXXPRZ\´]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ 1 874 340 ]áRW\FKSR]\FML]\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FKRUD]
]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ 339 ]áRW\FK]\VNX VWUDW\ QHWWRSU]\SDGDMąFHJRQDDNFMRQDULXV]DMHGQRVWNLGRPLQXMąFHM
SU]H]RGSRZLHGQLR]ZLĊNV]HQLHSU]\FKRGyZ]HVSU]HGDĪ\RNZRWĊ ]áRW\FK]ZLĊNV]HQLHNRV]WyZZáDVQ\FK
VSU]HGDĪ\ R NZRWĊ   ]áRW\FK : URNX  ]PQLHMV]HQLH R NZRWĊ    ]áRW\FK SR]\FML ]DSDV\
]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FMLÄDNW\ZD]W\WXáXXPRZ\´]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FK
SR]\FML]\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FKRUD]]ZLĊNV]HQLH RNZRWĊ ]áRW\FK]\VNX VWUDW\ QHWWRSU]\SDGDMąFHJR
QD DNFMRQDULXV]D MHGQRVWNL GRPLQXMąFHM SU]H] RGSRZLHGQLR ]ZLĊNV]HQLH SU]\FKRGyZ ]H VSU]HGDĪ\ R NZRWĊ
5 ]áRW\FK]ZLĊNV]HQLHNRV]WyZZáDVQ\FKVSU]HGDĪ\RNZRWĊ ]áRW\FK
.RUHNWD- :\FHQDSURJUDPXPRW\ZDF\MQHJR]JRGQLH]MLĊG]\QDURGRZ\PSWDQGDUGHPSSUDZR]GDZF]RĞFL
FLQDQVRZHM  Ä3áDWQRĞFLZIRUPLHDNFML´ GDOHMÄ066)´
7UDQVDNFMH SáDWQRĞFL DNFMDPL Z\áąF]RQH Vą ] UHJXODFML 8VWDZ\ R UDFKXQNRZRĞFL Z ]ZLą]NX ] F]\P *UXSD
ZVSUDZR]GDQLXILQDQVRZ\PVSRU]ąG]RQ\P]JRGQLH]SROVNLPL]DVDGDPLUDFKXQNRZRĞFLQLHGRNRQ\ZDáDZ\FHQ\
LXMĊFLDSURJUDPXPRW\ZDF\MQHJR– SáDWQRĞFLZIRUPLHDNFML. =JRGQLH]066) 2 SURJUDP]RVWDáZ\FHQLRQ\ZHGáXJ
QDMOHSV]\FKGRVWĊSQ\FKV]DFXQNyZ
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.RUHNWDZSá\QĊáDRGSRZLHGQLRQDSR]\FMHVSUDZR]GDQLD]V\WXDFMLILQDQVRZHMLVSUDZR]GDQLH]Z\QLNX
: URNX  ]ZLĊNV]HQLH R NZRWĊ  334  ]áRW\FK SR]\FML SR]RVWDáH NDSLWDá\ RUD] ]PQLHMV]HQLH R NZRWĊ
2 903 ]áRW\FKSR]\FML]\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FKRUD] ]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ 431 ]áRW\FKSR]\FML]\VN
VWUDWD QHWWRSU]\SDGDMąF\DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNLGRPLQXMąFHMSU]H]RGSRZLHGQLR]ZLĊNV]HQLHNRV]WyZRJyOQHJR
]DU]ąGXRNZRWĊ 431 645 ]áRW\FK
: URNX  ]ZLĊNV]HQLH R NZRWĊ    ]áRW\FK SR]\FML SR]RVWDáH NDSLWDá\ RUD] ]PQLHMV]HQLH R NZRWĊ
]áRW\FKSR]\FML]\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FKRUD]]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FML]\VN
VWUDWD QHWWRSU]\SDGDMąF\DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNLGRPLQXMąFHMSU]H]RGSRZLHGQLR]ZLĊNV]HQLHNRV]WyZRJyOQHJR
]DU]ąGXRNZRWĊ ]áRW\FK
.RUHNWD- /HDVLQJ ]JRGQLH]066)
*UXSD Z VSUDZR]GDQLXILQDQVRZ\PVSRU]ąG]RQ\P]JRGQLH]SROVNLPL]DVDGDPL UDFKXQNRZRĞFL QLH GRNRQ\ZDáD
SUH]HQWDFMLQDMPXSRZLHU]FKQLELXURZHMRUD]XU]ąG]HĔNRPSXWHURZ\FKMDNROHDVLQJXSRQLHZDĪ]JRGQLH]XVWDZą
RUDFKXQNRZRĞFLDUWXVWZDNW\ZDFKL]RERZLą]DQLDFKXMPRZDQHVąXPRZ\OHDVLQJXILQDQVRZHJRW\PVDP\P
XPRZ\ QDMPX NZDOLILNRZDQH GR XMPRZDQLD MDNR OHDVLQJ R FKDUDNWHU]H RSHUDF\MQ\P QLH Vą ZSURZDG]RQH
LXMPRZDQHZDNW\ZDFKL]RERZLą]DQLDFK. 8PRZ\QDMP\zostaá\ UR]SR]QDQH ]JRGQLH]066)
.RUHNWDZSá\QĊáDRGSRZLHGQLRQDSR]\FMHVSUDZR]GDQLD]V\WXDFMLILQDQVRZHMLVSUDZR]GDQLH]Z\QLNX
:  URNX ]ZLĊNV]HQLH R NZRWĊ  377  ]áRW\FK SR]\FML Ä3UDZR GR XĪ\WNRZDQLD´ ]ZLĊNV]HQLH R NZRWĊ
796  ]áRW\FK SR]\FML OHDVLQJ F]ĊĞü GáXJRWHUPLQRZD ]ZLĊNV]HQLH R NZRWĊ   ]áRW\FK SR]\FML OHDVLQJ
NUyWNRWHUPLQRZ\ RUD] ]PQLHMV]HQLH R NZRWĊ   ]áRW\FK SR]\FML ]\VN VWUDWD  QHWWR SU]\SDGDMąF\
DNFMRQDULXV]RP MHGQRVWNL GRPLQXMąFHM SU]H] RGSRZLHGQLR ]ZLĊNV]HQLH NRV]WyZ ILQDQVRZ\FK R NZRWĊ  945
]áRW\FK]PQLHMV]HQLHNRV]WyZRJyOQHJR]DU]ąGXRNZRWĊ]áRW\FK
:URNX]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FMLÄ3UDZRGRXĪ\WNRZDQLD´]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ 883
]áRW\FK SR]\FML OHDVLQJ F]ĊĞü GáXJRWHUPLQRZD ]ZLĊNV]HQLH R NZRWĊ   ]áRW\FK SR]\FML OHDVLQJ
NUyWNRWHUPLQRZ\]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ]áRW\FKSR]\FML]\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ
]áRW\FKSR]\FML- z\VN VWUDWD QHWWRSU]\SDGDMąF\DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNLGRPLQXMąFHMSU]H]RGSRZLHGQLR
]PQLHMV]HQLHNRV]WyZRJyOQHJR]DU]ąGXRNZRWĊ]áRW\FKRUD]]ZLĊNV]HQLHNRV]WyZILQDQVRZ\FKRNZRWĊ
]áRW\FK
.RUHNWD - 3UH]HQWDFMDSU]HGSáDW\QDĞURGHNWUZDá\
6SyáNDGRPLQXMąFDZVSUDZR]GDQLXILQDQVRZ\PVSRU]ąG]DQ\P]DURN]DSUH]HQWRZDáDSU]HGSáDWĊQDĞURGHN
WUZDá\ Z SR]\FML Ä=DOLF]NL QD ĞURGNL WUZDáH´ 6SyáND GRNRQDáD ]PLDQ\ L SU]HGSáDWD ]RVWDáD ]DSUH]HQWRZDQD
ZÄ3R]RVWDá\FKQDOHĪQRĞFLDFK´
.RUHNWD ZSá\QĊáDRGSRZLHGQLRQDSR]\FMHVSUDZR]GDQLD]V\WXDFMLILQDQVRZHM
:URNX]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FMLU]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ 635
]áRW\FKSR]\FMLQDOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáH
.RUHNW\EáĊGXZ\QLNDMą]QDVWĊSXMąF\FKNZHVWLL
3RQLĪHM]RVWDá\]DSUH]HQWRZDQHZSURZDG]RQHGRKLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFMLILQDQVRZ\FK]DODWD– 2018 NRUHNW\NWyUH
]JRGQLH]065VWDQRZLąEáąGSRSU]HGQLHJRRNUHVXWMZ\QLNDá\]SRPLQLĊFLDOXE]QLHNV]WDáFHQLDsprawR]GDĔILQDQVRZ\FK
Z W\P RNUHVLH QD SRGVWDZLH NWyU\FK VSRU]ąG]RQH ]RVWDá\ VNRQVROLGRZDQH KLVWRU\F]QH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH D EĊGąFH
VNXWNLHP QLHXZ]JOĊGQLHQLD OXE EáĊGQHJR XZ]JOĊGQLHQLD ZLDU\JRGQ\FK LQIRUPDFML NWyUH E\á\ GRVWĊSQH QD PRPHQW
]DWZLHUG]DQLD VSRU]ąG]DQ\FK Z W\FK RNUHVDFK VSUDZR]GDĔ ILQDQVRZ\FK RUD] FR GR NWyU\FK PRĪQD ]DVDGQLH RF]HNLZDü
ĪH SRZLQQ\ E\ü X]\VNDQH L XZ]JOĊGQLRQH Z SURFHVLH VSRU]ąG]DQLD L SUH]HQWDFML VSUDZR]GDQLD ILQDQVRZHJR 6ą WR EáĊG\
Z\QLNDMąFH]QLHZáDĞFLZHJR]DVWRVRZDQLD]DVDGUDFKXQNRZRĞFLP\OQHMLQWHUSUHWDFMLIDNWyZOXESRP\áHNDU\WPHW\F]Q\FK
.RUHNWD - $PRUW\]DFMDZDUWRĞFLVLOQLNDJUDILF]QHJR8QUHDO(QJLQH
6SyáNDGRPLQXMąFD G\VSRQXMHGZoPDOLFHQFMDPLQDVLOQLNJUDILF]Q\8QUHDO(QJLQH6SyáNDGRPLQXMąFD w VZRLFK
VWDWXWRZ\FK VSUDZR]GDQLDFK ILQDQVRZ\FK VSRU]ąG]RQ\FK ]D ODWD – 2018 ZVWU]\PDáD GRNRQ\ZDQLH RGSLVyZ
DPRUW\]DF\MQ\FK od MHGQHJRQLHZ\NRU]\VW\ZDQHJR VLOQLND JUDILF]QHJR 8QUHDO (QJLQH 4. : RNUHVDFK Z NWyU\FK
RGSLV\DPRUW\]DF\MQHE\á\GRNRQ\ZDQHWMRGF]HUZFD2015 URNXdo JUXGQLD2017 URNXDPRUW\]DFMDSURZDG]RQD
E\áDVWDZNą URF]Qą$QDOL]DSRSUDZQRĞFLVWRVRZDQLDSU]HSLVyZXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFLZ\ND]DáD]HVSyáND
QLHPLDáDSRGVWDZGR]DSU]HVWDQLDGRNRQ\ZDQLDRGSLVyZDPRUW\]DF\MQ\FKRUD]EáĊGQLHXVWDOLáDVWDZNĊDPRUW\]DFML
QDRNUHVNUyWV]\QLĪZ\QLNDá]RNUHVXHNRQRPLF]QHJRXĪ\WHF]QRĞFLDNW\ZD
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.RUHNWD]RVWDáD]DNZDOLILNRZDQDMDNREáąGSRQLHZDĪ]JRGQLH]SU]HSLVDPLXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFLDUWXVW
RUD] RGSRZLHGQLR DUW  XVW  VNáDGQLN DNW\ZyZ SRGOHJD DPRUW\]RZDQLX QLH ZF]HĞQLHM QLĪ SR SU]\MĊFLX GR
XĪ\WNRZDQLD GR PRPHQWX ]UyZQDQLD RGSLVyZ DPRUW\]DF\MQ\FK SU]H]QDF]HQLD GR VSU]HGDĪ\ OLNZLGDFML
VWZLHUG]HQLDQLHGRERUX3RQLHZDĪQLHPLDáRPLHMVFDĪDGQH]W\FK]GDU]HĔRFHQLRQRĪH*UXSDQLHPLDáDSRGVWDZ\
QLHDPRUW\]RZDüOLFHQFMLQDVLOQLNLJUDILF]QH:F]ĊĞFLZMDNLHMNRUHNWDGRW\F]\áD]PLDQ\RNUHVXDPRUW\]DFML]ODW
GRODWNRUHNWD]RVWDáD]DNZDOLILNRZDQDMDNREáąGSRQLHZDĪ]JRGQLH]SU]HSLVDPLXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL art. 32
XVWLVWDZNDDPRUW\]DFMLSRZLQQDRG]ZLHUFLHGODüRNUHVXĪ\WNRZDQLDDNW\ZDRUD]SRZLQQDSRGOHJDüRNUHVRZHM
ZHU\ILNDFMLZ]ZLą]NX]F]\PZSURZDG]RQD]PLDQDQLHMHVWVNXWNLHP]PLDQ\VWDQGDUGyZUDFKXQNRZRĞFL
=JRGQLH]DUWXVWDPRUW\]DFMD SRZLQQDE\üUR]áRĪRQDQDRNUHVSU]\GDWQRĞFLGRXĪ\FLDGDQHJR DNW\ZD2NUHV
DPRUW\]DFML]RVWDáXVWDORQ\GODRE\GZXOLFHQFMLQDRNUHVODW
6SyáND QDOLF]\áD DPRUW\]DFMĊ ]D FDá\ RNUHV RG PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR SR SU]\MĊFLX GR XĪ\WNRZDQLD RG QLH
DPRUW\]RZDQ\FKZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKLSUDZQ\FK.
.RUHNWDZSá\QĊáDRGSRZLHGQLRQDSR]\FMHVSUDZR]GDQLD]V\WXDFMLILQDQVRZHMLVSUDZR]GDQLH]Z\QLNX
:URNX]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FMLZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQH]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ 027
]áRW\FK SR]\FML ]\VN VWUDWD  ] ODW XELHJá\FK ]ZLĊNV]HQLH R NZRWĊ   ]áRW\FK ]\VNX VWUDW\  QHWWR
SU]\SDGDMąFHJRQDDNFMRQDULXV]DMHGQRVWNLGRPLQXMąFHMSU]H]]PQLHMV]HQLHNRV]WyZZáDVQ\FKVSU]HGDĪ\RNZRWĊ
148 ]áRW\FK KorHNWDWDZ\QLND]GZyFKSU]\F]\QQDOLF]HQLDDPRUW\]DFMLZRNUHVLHZMDNLPDNW\ZRQLHE\áR
DPRUW\]RZDQHRUD] VNXWNyZ]PLDQ\VWDZNLDPRUW\]DFMLZ\QLNDMąF\FK ZHU\ILNDFMLRNUHVXXĪ\WHF]QRĞFL]ODWGR
ODW ZHIHNFLHF]HJRZSá\ZQDSR]\FMĊDNW\ZyZMHVWGRGDWQL.
:URNX]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FMLZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQH]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ
]áRW\FK SR]\FML ]\VN VWUDWD  ] ODW XELHJá\FK ]PQLHMV]HQLH R NZRWĊ   ]áRW\FK ]\VNX VWUDW\  QHWWR
SU]\SDGDMąFHJR DNFMRQDULXV]RP MHGQRVWNL GRPLQXMąFHM SU]H] ]ZLĊNV]HQLH NRV]WyZ ZáDVQ\FK VSU]HGDĪ\ R NZRWĊ
518 ]áRW\FK
.RUHNWD - $PRUW\]DFMDQDNáDGyZQDLQZHVW\FMĊZREF\FKĞURGNDFKWUZDá\FK ORNDOELXURZ\
6SyáND GRPLQXMąFD Z VSUDZR]GDQLX ILQDQVRZ\P VSRU]ąG]RQ\P ]D URN  DPRUW\]RZDáD QDNáDG\ Z REF\FK
ĞURGNDFKWUZDá\FKVWDZNąURF]QąZZ\VRNRĞFL$QDOL]DZ\ND]DáDĪH6SyáNDXVWDOLáDRNUHVDPRUW\]DFML]JRGQLH
] SU]HSLVDPL SRGDWNRZ\PL WM. QD  ODW NWyU\ QLH RGSRZLDGDá SU]HZLG\ZDQHPX RNUHVRZL XĪ\WNRZDQLD DNW\ZD
'RNRQDQR SU]HOLF]HQLD VWRVRZDQ\FK VWDZHN DPRUW\]DF\MQ\FK QD VWDZNL RGSRZLDGDMąFH RNUHVRP HNRQRPLF]QHM
XĪ\WHF]QRĞFL VNáDGQLNyZ PDMąWNX WUZDáHJR $QDOL]D Z\ND]DáD ĪH VSyáND QLH XZ]JOĊGQLáD Z XVWDOHQLX RNUHVX
DPRUW\]DFML LQIRUPDFML MDNą SR]\VNDáD Z NZLHWQLX  URNX JG\ 6SyáND SRGSLVDáD DQHNV RNUHĞODMąF\ WHUPLQ
Z\QDMPXVLHG]LE\6SyáNL]JRGQLH]NWyU\PRNUHVZ\QDMPXXOHJáVNUyFHQLX GRGQLDURNX:]ZLą]NX
]SR]\VNDQąZURNXLQIRUPDFMą 6SyáNDSRZLQQDMXĪZURNXGRNRQDü]PLDQ\V]DFXQNXHNRQRPLF]QHJR
RNUHVXXĪ\WHF]QRĞFLQDNáDGyZ ZZ\QDMPRZDQ\FKĞURGNDFKWUZDá\FK.
.RUHNWD]RVWDáD]DNZDOLILNRZDQDMDNREáąGSRQLHZDĪ]JRGQLH]SU]HSLVDPLXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFLDUWXVW
L  VWDZND DPRUW\]DFML SRZLQQD RG]ZLHUFLHGODü RNUHV XĪ\WNRZDQLD DNW\ZD RUD] SRZLQQD SRGOHJDü RNUHVRZHM
ZHU\ILNDFMLZ]ZLą]NX]F]\PZSURZDG]RQD]PLDQDQLHMHVWVNXWNLHP]PLDQ\VWDQGDUGyZUDFKXQNRZRĞFL
.RUHNWDZSá\QĊáDRGSRZLHGQLRQDSR]\FMHVSUDZR]GDQLD]V\WXDFMLILQDQVRZHMLVSUDZR]GDQLH]Z\QLNX
:URNX]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ]áRW\FKSR]\FMLU]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ 206
]áRW\FK ]\VNX VWUDW\  QHWWR SU]\SDGDMąFHJR DNFMRQDULXV]RP MHGQRVWNL GRPLQXMąFHM SU]H] ]ZLĊNV]HQLH R NZRWĊ
199 ]áRW\FKNRV]WyZRJyOQHJR]DU]ąGX
.RUHNWD - $PRUW\]DFMDQLVNRFHQQ\FKĞURGNyZWUZDá\FK
6SyáNDGRPLQXMąFD ZVSUDZR]GDQLDFK ILQDQVRZ\FK VSRU]ąG]RQ\FK]DODWD-2018 VWRVRZDáD]DVDG\SRGDWNRZH
GR DPRUW\]DFML QLVNRFHQQ\FK ĞURGNyZ WUZDá\FK 1LVNRFHQQH ĞURGNL WUZDáH GR NZRW\  W\V ]áRW\FK E\á\
DPRUW\]RZDQHMHGQRUD]RZRZPLHVLąFXSU]\MĊFLDGRXĪ\WNRZDQLD$QDOL]DZ\ND]DáDĪHVSyáNDSU]\MPXMąFOLPLW
SRGDWNRZ\GODMHGQRUD]RZ\FKRGSLVyZDPRUW\]DF\MQ\FKQLH]DVWRVRZDáDVLĊGRZ\PRJXXVWDORQHJRZ.UDMRZ\P
6WDQGDUG]LH 5DFKXQNRZRĞFL ]JRGQLH ] NWyU\P SU]\ XVWDOHQLX XSURV]F]RQHM DPRUW\]DFML QDOHĪ\ Z SLHUZV]HM
NROHMQRĞFL XVWDOLü SR]LRP\ LVWRWQRĞFL : HIHNFLH F]HJR áąF]QH NRV]W\ XMPRZDQH MDNR DPRUW\]DFMD XSURV]F]RQD
RND]Dá\ VLĊ E\üLVWRWQH ] SXQNWX ZLG]HQLD RFHQ\ VSUDZR]GDĔILQDQVRZ\FK $QDOL]D Z\ND]DáD ĪHF]ĊĞü ĞURGNyZ
WUZDá\FK QLVNLHM ZDUWRĞFLVSHáQLDáD NU\WHULDL SRZLQQDE\ü]DNZDOLILNRZDQDMDNR ]ELRUF]\ĞURGHNWUZDá\ NWyUHJR
ZDUWRĞüZHIHNFLHE\áDE\Z\ĪV]DLQLHNZDOLILNRZDáDE\VLĊGRMHGQRUD]RZHMDPRUW\]DFML 6SyáNDGRNRQDáD]PLDQ\
LDPRUW\]XMHĞURGNLWUZDáHZHGáXJSU]\MĊWHJRRNUHVXHNRQRPLF]QHMXĪ\WHF]QRĞFL
.RUHNWD]RVWDáD]DNZDOLILNRZDQDMDNREáąGSRQLHZDĪZSU]HSLVDFKXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFLQLH]RVWDáDRNUHĞORQD
ZDUWRĞü DNW\ZD R W]Z QLVNLHM MHGQRVWNRZHM ZDUWRĞFL GOD MDNLHM PRĪQD E\áRE\ SU]\Mąü XSURV]F]RQH ]DVDG\
DPRUW\]RZDQLD =DU]ąG MHGQRVWNL GRPLQXMąFHM ]ZHU\ILNRZDá VWRVRZDQH GRW\FKF]DV OLPLW\ ]DOLF]DQLD GR ĞURGNyZ
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RQLVNLHMZDUWRĞFLMDNLHE\á\SU]\MĊWH]JRGQLH]SU]HSLVDPLSRGDWNRZ\PLLX]QDáĪHQLHVąRQHZáDĞFLZH]SXQNWX
ZLG]HQLDSUH]HQWDFMLZ\QLNyZNVLĊJRZ\FK
.RUHNWDZSá\QĊáDRGSRZLHGQLRQDSR]\FMHVSUDZR]GDQLD]V\WXDFMLILQDQVRZHMLVSUDZR]GDQLH]Z\QLNX
:URNX]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FML U]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ 240
]\VNX VWUDW\  QHWWR SU]\SDGDMąFHJR DNFMRQDULXV]RP MHGQRVWNL GRPLQXMąFHM SU]H] ]PQLHMV]HQLH R NZRWĊ  240
]áRW\FKNRV]WyZRJyOQHJR]DU]ąGX
:URNX]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ]áRW\FKSR]\FMLU]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ 240
]áRW\FK SR]\FML ]\VN VWUDWD  ] ODW XELHJá\FK ]ZLĊNV]HQLH R NZRWĊ   ]áRW\FK ]\VNX VWUDW\  QHWWR
SU]\SDGDMąFHJR DNFMRQDULXV]RP MHGQRVWNL GRPLQXMąFHM SU]H] ]PQLHMV]HQLH R NZRWĊ   ]áRW\FK NRV]WyZ
RJyOQHJR]DU]ąGX

.RUHNWD - 1DNáDG\QDJU\SURGXNFMLZáDVQHM
6SyáND GRPLQXMąFD Z VSUDZR]GDQLDFK ILQDQVRZ\FK ]D ODWD  – 2018 XMPRZDáD SRQLHVLRQH QDNáDG\ QD JU\
SURGXNFML ZáDVQHM Z SR]\FML Ä=DSDV\´. 1DNáDG\ XMPRZDQH Z ]DSDVDFK XMPRZDQH E\á\ Z FDáRĞFL MDNR NRV]W
w Z\QLNX ILQDQVRZ\P w SLHUZV]\PURNXZNWyU\P6SyáNDUR]SRF]ĊáDXMPRZDQLH SU]\FKRGX ]HVSU]HGDĪ\ JU\.
3RSU]HDQDOL]RZDQLX]DSLVyZDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFLRFHQLOLĞP\ĪHSU]\MĊWD]DVDGDUDFKXQNRZRĞFL
VWRVRZDQD SU]\ VSRU]ąG]DQLX VSUDZR]GDĔ ILQDQVRZ\FK GR  JUXGQLD  URNX MHVW QLH]JRGQD ] XVWDZą
RUDFKXQNRZRĞFL$QDOL]DZ\ND]DáDĪHQDNáDG\ WHVSHáQLDá\ ZDUXQNL z art. 33 XVWXVWDZ\WMQDNáDG\SRQRV]RQH
E\á\ SU]H] 6SyáNĊ MDNR QDNáDG\ SRQRV]RQH ZH ZáDVQ\P ]DNUHVLH GRW\F]ąFH ĞFLĞOH XVWDORQHJR SURGXNWX
WHFKQRORJLF]QDSU]\GDWQRĞüSURGXNWXE\áDXGRNXPHQWRZDQDSRGMĊWD]RVWDáDGHF\]MDSU]H]=DU]ąGRZ\WZDU]DQLX
WHJRSURGXNWXRFHQDU\QNXZVND]\ZDáDQDPRĪOLZRĞüX]\VNDQLDSU]\FKRGyZ]HVSU]HGDĪ\WHJRSURGXNWXFRGDZDáR
SRGVWDZĊRFHQLü]HNRV]W\SRQRV]RQHZUDPDFKW\FKSUDFEĊGąZFDáRĞFLSRNU\WHSU]\FKRGDPL :]ZLą]NX]F]\P
QDNáDG\ WH SRZLQQ\ E\ü XMPRZDQH L Z\FHQLDQH MDN ZDUWRĞFL QLHPDWHULDOQH NRV]W\ ]DNRĔF]RQ\FK SUDFH
UR]ZRMRZ\FK. 6SyáNDZSURZDG]LáDNRUHNWĊEáĊGXGRVSUDZR]GDĔILQDQVRZ\FKVSRU]ąG]RQ\FK]DODWDL
SUH]HQWXMąF QDNáDG\MDNR NRV]W\ SUDFUR]ZRMRZ\FKZSR]\FML Ä:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQH´NWyUHSRGOHJDMąDPRUW\]DFML
ZRNUHVLHĪ\FLDSURGXNWX
.RUHNWD]RVWDáD]DNZDOLILNRZDQDMDNREáąGSRQLHZDĪ]JRGQLH]DUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFLQDNáDG\QDJUĊ
SRZLQQ\ E\ü XMPRZDQH L Z\FHQLDQH MDNR SUDFH UR]ZRMRZH .U\WHULD MDNLH E\á\ DQDOL]RZDQH ]RVWDá\ RSLVDQH Z
SROLW\FH UDFKXQNRZRĞFL XPLHV]F]RQH Z KLVWRU\F]Q\FK LQIRUPDFML ILQDQVRZ\FK RUD] Z QRFLH  KLVWRU\F]Q\FK
LQIRUPDFMLILQDQVRZ\FK
.RUHNWDZSá\QĊáDRGSRZLHGQLRQDSR]\FMHVSUDZR]GDQLD]V\WXDFMLILQDQVRZHMLVSUDZR]GDQLH]Z\QLNX
:URNX]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ 115 ]áRW\FKSR]\FMLZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQH]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ 403
]áRW\FK ]DSDVyZ ]ZLĊNV]HQLH R NZRWĊ    ]áRW\FK ]\VNX VWUDW\  QHWWR SU]\SDGDMąFHJR DNFMRQDULXV]RP
MHGQRVWNLGRPLQXMąFHMSU]H]]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ 039 ]áRW\FKNRV]WyZZáDVQ\FKVSU]HGDĪ\
:URNX]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FMLZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQH]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ 603
]áRW\FK]DSDVyZ]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FML]\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ
835  ]áRW\FK ]\VNX VWUDW\  QHWWR SU]\SDGDMąFHJR DNFMRQDULXV]RP MHGQRVWNL GRPLQXMąFHM SU]H] ]ZLĊNV]HQLH
RNZRWĊ]áRW\FKNRV]WyZZáDVQ\FKVSU]HGDĪ\

.RUHNWD - 5H]HUZDQDQLHZ\NRU]\VWDQHXUORS\
6SyáNL ]DOHĪQH Z VSUDZR]GDQLDFK ILQDQVRZ\FK VSRU]ąG]DQ\FK ]D ODWD  - 2018 QLH XMPRZDá\ UH]HUZ\
QDQLHZ\NRU]\VWDQHXUORS\SSyáNLGRNRQDá\QDOLF]HQLDUH]HUZ\QDQLHZ\NRU]\VWDQHXUORS\
.RUHNWD]RVWDáD]DNZDOLILNRZDQDMDNREáąGSRQLHZDĪUH]HUZ\SRZLQQ\E\üXMPRZDQHLZ\FHQLDQH]JRGQLH]DUW
GXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL
.RUHNWDZSá\QĊáDRGSRZLHGQLRQDSR]\FMHVSUDZR]GDQLD]V\WXDFMLILQDQVRZHMLVSUDZR]GDQLH]Z\QLNX
:  URNX ]ZLĊNV]HQLH R NZRWĊ   ]áRW\FK SR]\FML ]RERZLą]DQLD L UH]HUZ\ ] W\WXáX ĞZLDGF]HĔ
SUDFRZQLF]\FK]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FK]\VNX VWUDW\ QHWWRSU]\SDGDMąFHJRDNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNL
GRPLQXMąFHMSU]H]]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKNRV]WyZZáDVQ\FKVSU]HGDĪ\
:URNX]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FML]RERZLą]DQLDLUH]HUZ\]W\WXáXĞZLDGF]HĔSUDFRZQLF]\FK
]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ 88 ]áRW\FKSR]\FML]\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FK]\VNX
VWUDW\  QHWWR SU]\SDGDMąFHJR DNFMRQDULXV]RP MHGQRVWNL GRPLQXMąFHM SU]H] ]PQLHMV]HQLH R NZRWĊ   ]áRW\FK
NRV]WyZZáDVQ\FKVSU]HGDĪ\
.RUHNWD - 3RGDWHNRGURF]RQ\
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6SyáNLZVSUDZR]GDQLDFK ILQDQVRZ\FK VSRU]ąG]RQ\FK]DODWD– 2018 QLHSUH]HQWRZDá\SRGDWNX RGURF]RQHJR
SSyáNLGRNRQDá\QDOLF]HQLDSRGDWNXRGURF]RQHJR
.RUHNWD]RVWDáD]DNZDOLILNRZDQDMDNREáąGSRQLHZDĪ]JRGQLH]DUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFLZ]ZLą]NX
] SU]HMĞFLRZ\PL UyĪQLFDPL PLĊG]\ Z\ND]\ZDQą ZNVLĊJDFK UDFKXQNRZ\FK ZDUWRĞFLą DNW\ZyZ L SDV\ZyZ D LFK
wartoĞFLą SRGDWNRZą oraz stratą SRGDWNRZą PRĪOLZą GRRGOLF]HQLDZSU]\V]áoĞFL6SyáNDSRZLQQDWZRU]\ü UH]HUZĊ
LXVWDODü DNW\ZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJRNWyUHJRMHVWSRGDWQLNLHP
.RUHNWDZSá\QĊáDRGSRZLHGQLRQDSR]\FMHVSUDZR]GDQLD]V\WXDFMLILQDQVRZHMLVSUDZR]GDQLH]Z\QLNX
:URNX]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FMLUH]HUZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR
]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FK]\VNX VWUDW\ QHWWRSU]\SDGDMąFHJRDNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNLGRPLQXMąFHM
SU]H]]ZLĊNV]HQLHSRGDWNXGRFKRGRZHJRRNZRWĊ ]áRW\FK
:URNX]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FMLDNW\ZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR
]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FML UH]HUZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR]PQLHMV]HQLH
RNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FML]\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FK]\VNX VWUDW\ 
QHWWR SU]\SDGDMąFHJR DNFMRQDULXV]RP MHGQRVWNL GRPLQXMąFHM SU]H] ]ZLĊNV]HQLH SRGDWNX GRFKRGRZHJR R NZRWĊ
202 ]áRW\FK
.RUHNWD11 - 3UH]HQWDFMDOLFHQFMLMDNRÄ:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQH´
6SyáNL Z VSUDZR]GDQLDFK ILQDQVRZ\FK VSRU]ąG]RQ\FK ]D ODWD -2018 SUH]HQWRZDá\ OLFHQFMH MDNR UR]OLF]HQLD
PLĊG]\RNUHVRZHF]\QQH ]DPLDVWZSR]\FMLÄ:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH´ 6SyáNLGRNRQDá\]PLDQ\LOLFHQFMH
VąSUH]HQWRZDQHMDNRÄ:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQH´.
.RUHNWD]RVWDáD]DNZDOLILNRZDQDMDNREáąGSRQLHZDĪ]JRGQLH]DUWXVWSXQNW XVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL OLFHQFMH
]DOLF]DQHVąGRZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKLSUDZQ\FK
.RUHNWDZSá\QĊáDRGSRZLHGQLRQDSR]\FMHVSUDZR]GDQLD]V\WXDFMLILQDQVRZHM
:URNX]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ]áRW\FKSR]\FMLZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQH]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ 051
]áRW\FKSR]\FMLNUyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH
:URNX]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FMLZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQH]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ 663
]áRW\FKSR]\FMLNUyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH
3RQLĪHMSU]HGVWDZLRQRZSá\ZSU]HMĞFLDQD066)RUD]ZSá\ZNRUHNWEáĊGyZODWSRSU]HGQLFK QDpR]\FMHVNRQVROLGRZDQHJR
VSUDZR]GDQLD ] V\WXDFML ILQDQVRZHM RUD] VSUDZR]GDQLD ] Z\QLNX Z SRG]LDOH QD SRV]F]HJyOQH GDW\ ELODQVRZH L RNUHV\
VSUDZR]GDZF]H
:SRQLĪV]HMWDEHOL*UXSDSU]HGVWDZLáDX]JRGQLHQLHNDSLWDáyZZáDVQ\FKZ]ZLą]NX]SU]HMĞFLHPQD066)QDG]LHĔ
URNXZ\PDJDQHSU]H]066)SDU

.$3,7$à:à$61<

.DSLWDá
ZáDVQ\
SU]HG
]PLDQDPL
QDG]LHĔ

6SU]HGDĪ
066)

01.01.2017 .RUHNWD

3URJUDP
PRW\ZDF\M
Q\066)

.RUHNWD

àąF]Q\
.RUHNWD
ZSá\Z]
EáĊGX
SU]HMĞFLDQD SRGVWDZRZH
MSSF
JR

/HDVLQJ
066)

àąF]Q\
ZSá\Z]
NRUHNW
Z\QLNDMąF\F
K]EáĊGyZ

.RUHNWD

.DSLWDá
ZáDVQ\SR
NRUHNWDFK
QDG]LHĔ
01.01.2017

.DSLWDáZáDVQ\SU]\SDGDMąF\
DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNL
GRPLQXMąFHM
.DSLWDáSRGVWDZRZ\

550 000

0

0

0

0

0

0

550 000

3R]RVWDáHNDSLWDá\

12 007 061

0

2 903 048

0

2 903 048

0

0

14 910 109

=\VNL]DWU]\PDQH

-2 106

-1 028 708

0

0

-1 028 708

179 027

179 027

-851 787

12 554 955

-1 028 708

2 903 048

0

1 874 340

179 027

179 027

14 608 322

.DSLWDáZáDVQ\SU]\SDGDMąF\
DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNL
GRPLQXMąFHM
8G]LDá\QLHGDMąFHNRQWUROL
.DSLWDáZáDVQ\

0

0

0

0

0

0

0

0



-













F-34

29 / 68

F-35





-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



1 052 001

(822 339)

1 874 340

1 052 001

-





-

-

2 942 567

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



(1 431 645)

(1 431 645)

(2 903 048)

(4 334 693)

4 334 693

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.RUHNWD

3URJUDP
PRW\ZDF\MQ\
MSSF 2







-

608 811

-

-

-



-

796 012



(27 268)

(27 268)

-

(27 268)

-



-

-

-

-

-



1 377 555

-

-

.RUHNWD

/HDVLQJ
MSSF 16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.RUHNWD

=PLDQD
SUH]HQtDF\MQD
SU]HGSáDW\QD
ĞURGHNWUZDá\

* Kwoty przedstawione w nawiasach R]QDF]DMąZDUWRĞFLXMHPQeQDWRPLDVWP\ĞOQLN(„-”) R]QDF]DEUDNZDUWRĞFL



=RERZLą]DQLDUD]HP

3DV\ZDUD]HP





-







-

-

-

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\]W\WXáXĞZLDGF]HĔ
SUDFRZQLF]\FK

/HDVLQJ

=RERZLą]DQLD]W\WXáXELHĪąFHJRSRGDWNX
GRFKRGRZHJR

=RERZLą]DQLD]W\WXáXXPRZ\

=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]
SR]RVWDáH]RERZLą]DQLD

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

5H]HUZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNX
GRFKRGRZHJR

/HDVLQJ





.DSLWDáZáDVQ\SU]\SDGDMąF\
DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNLGRPLQXMąFHM

.DSLWDáZáDVQ\



- ]\VN VWUDWD QHWWRSU]\SDGDMąF\
DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNLGRPLQXMąFHM





=\VNL]DWU]\PDQH

- ]\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK





3R]RVWDáHNDSLWDá\

.DSLWDáSRGVWDZRZ\





$NW\ZDREURWRZH

$NW\ZDUD]HP







ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLD
PLĊG]\RNUHVRZH

1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]
SR]RVWDáHQDOHĪQRĞFL

-



=DSDV\

$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\

-



$NW\ZDWUZDáH

(1 890 566)

-

-

$NW\ZD]W\WXáXSUDZDGRXĪ\WNRZDQLD



5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

-

.RUHNWD





:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQH

6SU]HGDĪ
MSSF 15







-



-

-

-



-















-





-

-

-









-

-

àąF]Q\
ZSá\Z]
SU]HMĞFLDQD
MSSF

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

%LODQVSU]HG
]PLDQDPLQD
G]LHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PL
KLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL
:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 – 31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM



-

-

-

-

-

-

-

-

-



327 187

148 160

179 027

327 187



-

-

-

-

-



-

327 187

.RUHNWD

$PRUW\]DFMD
VLOQLND8(

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.RUHNWD

$PRUW\]DFMD
QDNáDGyZQD
LQZHVW\FMĊ
ZREF\FK
ĞURGNDFK
WUZDá\FK

]áRW\SROVNL 3/1



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



148 240

148 240

-

148 240

-



-

-

-

-

-



-

148 240

-

.RUHNWD

$PRUW\]DFMD
QLVNRFHQQ\FK
ĞURGNyZ
WUZDá\FK



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



1 039 829

1 039 829

-

1 039 829

-





-

-

-

(75 403)



-

-

1 115 231

.RUHNWD

1DNáDG\QD
JU\ZáDVQH

-





88 997

-

-

-

-

-

-

-



(88 997)

(88 997)

-

(88 997)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.RUHNWD

5H]HUZDQD
QLHZ\NRU]\VWDQH
XUORS\

-



-

-

-

-

-

-



576 043

-



(576 043)

(576 043)

-

(576 043)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.RUHNWD

3RGDWHN
RGURF]RQ\

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



(265 051)

-

-

-



265 051

.RUHNWD

=PLDQD
SUH]HQWDF\MQD
OLFHQFML
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-

-

-

-





-













-





-



-

-





-





àąF]Q\
ZSá\Z]
NRUHNW
Z\QLNDMąF\FK
]EáĊGyZ

















































-











%LODQVSR
NRUHNWDFKQD
G]LHĔ

F-36


-




3 268 298



(822 339)


-


90
722 064

15 611 605

-

1 592 746
92 211




-


4 887 252



55 471
55 471
877 810
877 810

44 010 348
44 010 348
21 021 755
21 021 755

.RUHNWD



-

-

(1 431 645)









-

1 431 645

-

.RUHNWD

3URJUDP
PRW\ZDF\MQ\
MSSF 2

(27 268)






-


68 945

-

(41 676)

-

.RUHNWD

/HDVLQJ
MSSF 16

-

-

-

-

-

-

-

-

.RUHNWD

* Kwoty przedstawione w nawiasach R]QDF]DMąZDUWRĞFLXMHPQHQDWRPLDVWP\ĞOQLN(„-”) R]QDF]DEUDNZDUWRĞFL

=\VN VWUDWD QHWWR
- DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNL
GRPLQXMąFHM

']LDáDOQRĞüNRQW\QXRZDQD
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\XVáXJ
.RV]WZáDVQ\VSU]HGDĪ\
.RV]WVSU]HGDQ\FKXVáXJ
=\VN VWUDWD EUXWWR]H
VSU]HGDĪ\
.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX
3R]RVWDáHSU]\FKRG\
RSHUDF\MQH
3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH
=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFL
RSHUDF\MQHM
3U]\FKRG\ILQDQVRZH
.RV]W\ILQDQVRZH
=\VN VWUDWD SU]HG
RSRGDWNRZDQLHP
3RGDWHNGRFKRGRZ\
=\VN VWUDWD QHWWR]
G]LDáDOQRĞFLNRQW\QXRZDQHM

6SU]HGDĪ
MSSF 15

6SUDZR]GDQLH
]Z\QLNX
SU]HG
]PLDQDPL

=PLDQD
SUH]HQtDF\M
QD
SU]HGSáDW\
QDĞURGHN
WUZDá\








-





-









àąF]Q\
ZSá\Z]
SU]HMĞFLDQD
MSSF

148 160






-


-

-


-

(148 160)
(148 160)

.RUHNWD

-

-

-

-

-

-

-

-

.RUHNWD

$PRUW\]DFMD
QDNáDGyZQD
LQZHVW\FMĊZ
REF\FK
ĞURGNDFK
WUZDá\FK

]áRW\SROVNL 3/1

$PRUW\]DF
MDVLOQLND
UE 4

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

635$:=2'$1,(=:<1,.8=$2.5(62''252.8

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PL
KLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL
:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 – 31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

148 240






-


-

-

(148 240)

-

.RUHNWD

$PRUW\]DFMD
QLVNRFHQQ\F
KĞURGNyZ
WUZDá\FK

1 039 829






-


-

-


-

(1 039 829)
(1 039 829)

.RUHNWD

1DNáDG\QD
JU\ZáDVQH

(88 997)






-


-

-


-

88 997
88 997

.RUHNWD

5H]HUZDQD
QLHZ\NRU]\VWD
QHXUORS\

(576 043)





576 043

-

-

-

-

.RUHNWD
10

3RGDWHN
RGURF]RQ\

-

-

-

-

-

-

-

-

.RUHNWD

=PLDQD
SUH]HQWDF\MQ
DOLFHQFML



























6SUDZR]GDQLH
]Z\QLNXSR
NRUHNWDFK
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-

-







-

àąF]Q\
ZSá\Z]
NRUHNW
Z\QLNDMąF\
FK]EáĊGyZ

F-37

-



3 232 326

4 284 327





-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2 660 317)

(6 995 010)
(4 334 693)

6 995 010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.RUHNWD

3URJUDP
PRW\ZDF\MQ\
MSSF 2







-

-

870 183

-



-

908 883



(44 901)

(17 633)

(44 901)
(27 268)

-



-

-

-

-

-

-



-

1 734 165

-

.RUHNWD

/HDVLQJ
MSSF 16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

41 635

-



-

-

(41 635)

.RUHNWD

=PLDQD
SUH]HQtDF\MQD
SU]HGSáDW\QD
ĞURGHNWUZDá\

* Kwoty przedstawione w nawiasach R]QDF]DMąZDUWRĞFLXMHPQHQDWRPLDVWP\ĞOQLN Ä-´ R]QDF]DEUDNZDUWRĞFL

-





-





-



=RERZLą]DQLDUD]HP
3DV\ZDUD]HP

-



-

-






-

-





-



4 284 327
1 052 001






-








-







-



-

-





(4 127 604)
8 411 931


-

-

-

-



-

.RUHNWD






=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

/HDVLQJ
=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\]W\WXáX
ĞZLDGF]HĔSUDFRZQLF]\FK
3R]RVWDáHUH]HUZ\
NUyWNRWHUPLQRZH

=RERZLą]DQLD]W\WXáXXPRZ\
=RERZLą]DQLD]W\WXáXELHĪąFHJR
SRGDWNXGRFKRGRZHJR

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH
=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZL
XVáXJRUD]SR]RVWDáH]RERZLą]DQLD

/HDVLQJ
5H]HUZD]W\WXáXRGURF]RQHJR
SRGDWNXGRFKRGRZHJR

.DSLWDáZáDVQ\

- ]\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK
- ]\VN VWUDWD QHWWR
SU]\SDGDMąF\
DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNL
GRPLQXMąFHM
.DSLWDáZáDVQ\SU]\SDGDMąF\
DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNL
GRPLQXMąFHM

.DSLWDáSRGVWDZRZ\
3R]RVWDáHNDSLWDá\
=\VNL]DWU]\PDQH

$NW\ZDREURWRZH
$NW\ZDUD]HP

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLD
PLĊG]\RNUHVRZH
ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFK
HNZLZDOHQW\

=DSDV\
$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\
1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZL
XVáXJRUD]SR]RVWDáHQDOHĪQRĞFL
1DOHĪQRĞFL]W\WXáXELHĪąFHJR
SRGDWNXGRFKRGRZHJR

$NW\ZDWUZDáH

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQH
5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH
$NW\ZD]W\WXáXSUDZDGR
XĪ\WNRZDQLD
$NW\ZD]W\WXáXRGURF]RQHJR
SRGDWNXGRFKRGRZHJR

6SU]HGDĪ
MSSF 15







-

-



-



-


















-

-

-








-





àąF]Q\
ZSá\Z]
SU]HMĞFLDQD
MSSF

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

%LODQVSU]HG
]PLDQDPLQD
G]LHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PL
KLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL
:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 – 31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM



-

-

-

-

-

-

-

-



(191 373)

(518 560)

(191 373)
327 187

-



-

-

-

-

-

-



-

-

(191 373)
-

.RUHNWD

$PRUW\]DFMD
VLOQLND8(



-

-

-

-

-

-

-

-



(199 206)

(199 206)

(199 206)
-

-



-

-

-

-

-

-



-

-

(199 206)

.RUHNWD

$PRUW\]DFMD
QDNáDGyZQD
LQZHVW\FMĊZ
REF\FKĞURGNDFK
WUZDá\FK

]áRW\SROVNL 3/1



-

-

-

-

-

-

-

-

-



968 702

820 462

968 702
148 240

-



-

-

-

-

-

-



-

-

968 702

.RUHNWD

$PRUW\]DFMD
QLVNRFHQQ\FK
ĞURGNyZ
WUZDá\FK



-

-

-

-

-

-

-

-

-



203 951

(835 878)

203 951
1 039 829

-





-

-

-

-

(259 603)
-



-

-

463 554
-

.RUHNWD

1DNáDG\
QDJU\
ZáDVQH

-





-

6 798

-

-

-

-



(6 798)

82 199

(6 798)
(88 997)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.RUHNWD

5H]HUZD
QD
QLHZ\NRU]
\VWDQH
XUORS\





-

-

-

-

-



725 843

-



(778 968)

(202 925)

(778 968)
(576 043)

-



-

-

-

-

-

-



(53 125)

-

-

.RUHNWD 10

3RGDWHN
RGURF]RQ\

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

(318 633)

-

-

-



-

-

318 633
-

.RUHNWD

=PLDQD
SUH]HQWDF\MQD
OLFHQFML



















































-








%LODQVSR
NRUHNWDFKQD
G]LHĔ
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-



-

-





-










-





-



-

-


-



-

-




àąF]Q\ZSá\Z]
NRUHNW
Z\QLNDMąF\FK]
EáĊGyZ

F-38

40 277 274

40 277 274



.RV]WZáDVQ\VSU]HGDĪ\

.RV]WVSU]HGDQ\FKXVáXJ
=\VN VWUDWD EUXWWR]H
VSU]HGDĪ\

3 232 326

16 208 072








-


3 119 027



-

861 584
6 457





-

2 361 474

1 097 263

-

7 347 801

2 237 038

-

(2 660 317)







-



-

-

2 660 317

-

-

-

-

-

.RUHNWD

3URJUDP
PRW\ZDF\MQ
\066)

(17 633)






-

77 472



-

-

(59 839)

-

-

-

-

-

.RUHNWD

/HDVLQJ
MSSF 16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.RUHNWD

* Kwoty przedstawione w nawiasach R]QDF]DMąZDUWRĞFLXMHPQHQDWRPLDVWP\ĞOQLN Ä-´ R]QDF]DEUDNZDUWRĞFL

=\VN VWUDWD QHWWR
- DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNL
GRPLQXMąFHM

3U]\FKRG\ILQDQVRZH
.RV]W\ILQDQVRZH
=\VN VWUDWD SU]HG
RSRGDWNRZDQLHP
3RGDWHNGRFKRGRZ\
=\VN VWUDWD QHWWR]
G]LDáDOQRĞFLNRQW\QXRZDQHM

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH
=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFL
RSHUDF\MQHM

.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX
3R]RVWDáHSU]\FKRG\
RSHUDF\MQH

2 237 038



64 832 835

5 469 364

64 832 835

3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\XVáXJ

5 469 364

.RUHNWD



3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\

']LDáDOQRĞüNRQW\QXRZDQD

6SU]HGDĪ
MSSF 15

6SUDZR]GDQLH
]Z\QLNX
SU]HG
]PLDQDPL

=PLDQD
SUH]HQtDF
\MQD
SU]HGSáDW
\QD
ĞURGHN
WUZDá\








-





-

-













àąF]Q\
ZSá\Z]
SU]HMĞFLDQD
MSSF

(518 560)






-

-



-

-

-



518 560

518 560

-

-

.RUHNWD

(199 206)






-

-



-

-

199 206

-

-

-

-

-

.RUHNWD

$PRUW\]DFMD
QDNáDGyZQD
LQZHVW\FMĊZ
REF\FK
ĞURGNDFK
WUZDá\FK

]áRW\SROVNL 3/1

$PRUW\]DFMD
VLOQLND8(

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

635$:=2'$1,(=:<1,.8=$2.5(62''252.8

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PL
KLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL
:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 – 31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

820 462







-



-

-

(820 462)

-

-

-

-

-

.RUHNWD

$PRUW\]D
FMD
QLVNRFHQQ
\FK
ĞURGNyZ
WUZDá\FK

(835 878)






-

-



-

-

-



835 878

835 878

-

82 199






-

-



-

-

-



(82 199)

(82 199)

-

-

.RUHNWD

.RUHNWD
8
-

5H]HUZDQD
QLHZ\NRU]\VWDQH
XUORS\

1DNáDG\
QDJU\
ZáDVQH

(202 925)





202 925

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.RUHNWD

3RGDWHN
RGURF]RQ\

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.RUHNWD
11

=PLDQD
SUH]HQWDF
\MQD
OLFHQFML










-



-

-









-

-

àąF]Q\
ZSá\Z]
NRUHNW
Z\QLNDMąF\
FK]EáĊGyZ
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6SUDZR]GD
QLH]
Z\QLNXSR
NRUHNWDFK

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 –
31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

1.

:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

35=<&+2'<=(635=('$ĩ<,6(*0(17<23(5$&<-1(

3U]\ Z\RGUĊEQLDQLX VHJPHQWyZ RSHUDF\MQ\FK =DU]ąG NLHUXMH VLĊ NU\WHULXP URG]DMX JLHU 3URGXNW\ NWyU\PL Vą JU\ ZLGHR
WZRU]RQHVąQD]OHFHQLHMDNL6SyáNDSRVLDGDSURGXNFMHZáDVQH
*UXSD.DSLWDáRZDG]LHOLG]LDáDOQRĞüQDdwa VHJPHQW\ RSHUDF\MQH



SURGXNFMDJLHUQD]OHFHQLH
SUDZDDXWRUVNLHGRZ\SURGXNRZDQ\FKJLHU WDQWLHP\ .

6HJPHQWÄPURGXNFMDJLHUQD]OHFHQLH´ZODWDFKREURWRZ\FK- 2019 REHMPRZDáSU]\FKRG\]W\WXáXUHDOL]DFMLSU]H]*UXSĊ
SURGXNFML JU\ QD ]OHFHQLH ]HZQĊWU]QHJR :\GDZF\ 3U]Hz RNUHV REMĊW\ QLQLHMV]\PL VNRQVROLGRZDQ\PL KLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL *UXSDUHDOL]RZDáDGXĪąSURGXNFMĊJU\]MHGQ\P:\GDZFąZ]ZLą]NX]W\PSU]\FKRG\ ]WUDQVDNFML
] W\P ]HZQĊWU]Q\P SRGPLRWHP VWDQRZLá\ LVWRWQą F]ĊĞü SU]\FKRGyZ RVLąJQLĊW\FK SU]H] *UXSĊ : RNUHVDFK REMĊW\FK
QLQLHMV]\PL VNRQVROLGRZDQ\PL KLVWRU\F]Q\PL LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL Z\QDJURG]HQLH RWU]\P\ZDQH RG LVWRWQHJR
NRQWUDKHQWDVWDQRZLáRSRQDGSU]\FKRGyZRJyáHP :SR]RVWDá\FKSU]\FKRGDFKQLHE\áRLQQ\FKNRQWUDKHQWyZNWyU\FK
XG]LDá SU]HNURF]\áE\  7DNL PRGHO G]LDáDOQRĞFL ]DSHZQLD *UXSLH MDNR SURGXFHQWRZL QLHSURZDG]ąFHPX G]LDáDOQRĞFL
Z\GDZQLF]HMILQDQVRZDQLHSURFHVXSURGXNFMLJLHU
1DWRPLDVWVHJPHQWÄ3UDZa DXWRUVNLH GRZ\SURGXNRZDQ\FKJLHU´REHMPRZDáSU]\FKRG\MDNLHX]\VNXMH*UXSD]W\WXáXWDQWLHP
do ZF]HĞQLHMZ\SURGXNRZDQ\FKJLHUNWyUHX]DOHĪQLRQHVąRGZROXPHQyZJOREDOQHMVSU]HGDĪ\GDQHJRW\WXáX
:\QLNL VHJPHQWyZ RSHUDF\MQ\FK Z\QLNDMą ] ZHZQĊWU]Q\FK DQDOL] ZHU\ILNRZDQ\FK RNUHVRZR SU]H] =DU]ąG 6SyáNL
GRPLQXMąFHM JáyZQ\ RUJDQ GHF\]\MQ\ Z *UXSLH .DSLWDáRZHM  =DU]ąG 6SyáNL GRPLQXMąFHM DQDOL]XMH Z\QLNL VHJPHQWyZ
RSHUDF\MQ\FKQDSR]LRPLH]\VNX VWUDW\ ]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM *UXSD DQDOL]XMHSU]\FKRG\W\ONRZSRG]LDOHQDSRZ\ĪV]H
GZDVHJPHQW\LQLHVąSURZDG]RQHĪDGQHLQQHDQDOL]\ 1RWDSUH]HQWXMHGDQHZXMĊFLX066) L]DZLHUDSU]HNV]WDáFRQHGDQH
]DODWD– NLHG\*UXSDVWRVRZDáDPHWRGĊNDVRZąXMĊFLDSU]\FKRGyZ LZWDNLVSRVyEMHDQDOL]RZDáD.
3UDZDDXWRUVNLHGR
Z\SURGXNRZDQ\FK
JLHU WDQWLHP\

3URGXNFMDJLHU QD
]OHFHQLH

2JyáHP

]DRNUHVRGGRURNX
5HJLRQ
3ROVND
8QLD(XURSHMVND
3R]RVWDáHNUDMH
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\RJyáHP

24 445

-



82 398 268

-



324 890

1 187 933



82 747 603

1 187 933



82 747 603

1 187 933



82 747 603

1 187 933



-

1 187 933

1 

82 747 603

-





1 187 933



/LQLDSURGXNWX
*U\
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\RJyáHP
7HUPLQSU]HND]DQLDGyEUXVáXJ
:PRPHQFLHF]DVX
:PLDUĊXSá\ZXF]DVX
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\RJyáHP

F-39
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1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 –
31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

3UDZDDXWRUVNLHGR
Z\SURGXNRZDQ\FK
JLHU WDQWLHP\

3URGXNFMDJLHU
QD]OHFHQLH

2JyáHP

]DRNUHVRGGRURNX
5HJLRQ
3ROVND
8QLD(XURSHMVND
3R]RVWDáHNUDMH
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\RJyáHP

493 823

-



65 065 911

-



918 858

3 823 608



66 478 592

3 823 608



66 478 592

3 823 608



66 478 592

3 823 608



-

3 823 608



66 478 592

-



66 478 592

3 823 608



/LQLDSURGXNWX
*U\
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\RJyáHP
7HUPLQSU]HND]DQLDGyEUXVáXJ
:PRPHQFLHF]DVX
:PLDUĊXSá\ZXF]DVX
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\RJyáHP

3UDZDDXWRUVNLHGR
Z\SURGXNRZDQ\FK
JLHU WDQWLHP\

3URGXNFMDJLHUQD
]OHFHQLH

2JyáHP

]DRNUHVRGGRURNX
5HJLRQ
3ROVND

-

8QLD(XURSHMVND
3R]RVWDáHNUDMH
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\RJyáHP

-

-

35 047 080

-



-

9 018 739



35 047 080

9 018 739



35 047 080

9 018 739



35 047 080

9 018 739



-

9 018 739



35 047 080

-



35 047 080

9 018 739



/LQLDSURGXNWX
*U\
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\RJyáHP
7HUPLQSU]HND]DQLDGyEUXVáXJ
:PRPHQFLHF]DVX
:PLDUĊXSá\ZXF]DVX
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\RJyáHP

F-40
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1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 –
31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

: WDEHOL SRQLĪHM ]DSUH]HQWRZDQR LQIRUPDFMH R SU]\FKRGDFK Z\QLNX LVWRWQ\FK SR]\FMDFK QLHSLHQLĊĪQ\FK RUD] DNW\ZDFK
VHJPHQWyZRSHUDF\MQ\FK
3UDZDDXWRUVNLHGR
Z\SURGXNRZDQ\FK
JLHU WDQWLHP\

3URGXNFMDJLHUQD
]OHFHQLH

2JyáHP

]DRNUHVRGGRURNX
3U]\FKRG\RGNOLHQWyZ]HZQĊWU]Q\FK

82 747 603

1 187 933



-

-

-

82 747 603

1 187 933



4 456 551

845 499



-

-

4 144 976

342 434

 

-

-

-

57 967 150

763 003

 

2 253 411

726 401



3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\PLĊG]\VHJPHQWDPL
3U]\FKRG\RJyáHP
:\QLNRSHUDF\MQ\VHJPHQWX
3R]RVWDáHLQIRUPDFMH
$PRUW\]DFMD
8WUDWDZDUWRĞFLQLHILQDQVRZ\FKDNW\ZyZWUZDá\FK
$NW\ZDVHJPHQWXRSHUDF\MQHJR
1DNáDG\QDDNW\ZDWUZDáHVHJPHQWXRSHUDF\MQHJR

3UDZDDXWRUVNLHGR
Z\SURGXNRZDQ\FK
JLHU WDQWLHP\

3URGXNFMDJLHU
QD]OHFHQLH

2JyáHP

]DRNUHVRGGRURNX
3U]\FKRG\RGNOLHQWyZ]HZQĊWU]Q\FK

66 478 592

3 823 608



-

-

-

3U]\FKRG\RJyáHP

66 478 592

3 823 608



:\QLNRSHUDF\MQ\VHJPHQWX

15 465 106

2 987 730



3 091 367

835 878



-

-

-

61 360 894

203 951



3 751 561

-



35 047 079

9 018 739



-

-

-

3U]\FKRG\RJyáHP

35 047 079

9 018 739



:\QLNRSHUDF\MQ\VHJPHQWX

11 589 645

7 047 155

 

3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\PLĊG]\VHJPHQWDPL

3R]RVWDáHLQIRUPDFMH
$PRUW\]DFMD
8WUDWDZDUWRĞFLQLHILQDQVRZ\FKDNW\ZyZWUZDá\FK
$NW\ZDVHJPHQWXRSHUDF\MQHJR
1DNáDG\QDDNW\ZDWUZDáHVHJPHQWXRSHUDF\MQHJR
]DRNUHVRGGRURNX
3U]\FKRG\RGNOLHQWyZ]HZQĊWU]Q\FK
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\PLĊG]\VHJPHQWDPL

3R]RVWDáHLQIRUPDFMH

-

$PRUW\]DFMD
8WUDWDZDUWRĞFLQLHILQDQVRZ\FKDNW\ZyZWUZDá\FK
$NW\ZDVHJPHQWXRSHUDF\MQHJR
1DNáDG\QDDNW\ZDWUZDáHVHJPHQWXRSHUDF\MQHJR

1 719 716

1 971 584



-

-

-

40 528 105

1 039 829



3 261 019

3 011 413
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F-41

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 –
31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

8]JRGQLHQLH áąF]Q\FK ZDUWRĞFL SU]\FKRGyZ Z\QLNX RUD] DNW\ZyZ VHJPHQWyZ RSHUDF\MQ\FK ] DQDORJLF]Q\PL SR]\FMDPL
VNRQVROLGRZDQ\FKKLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFMLILQDQVRZ\FK*UXS\SU]HGVWDZLDVLĊQDVWĊSXMąFR
RGGR


RGGR


RGGR


3U]\FKRG\VHJPHQWyZ
àąF]QHSU]\FKRG\VHJPHQWyZRSHUDF\MQ\FK

83 935 536

70 302 200

44 065 819

3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\

83 935 536

70 302 200

44 065 819

:\QLNRSHUDF\MQ\VHJPHQWyZ

5 302 050

18 452 836

18 636 800

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM

:\QLNVHJPHQWyZ

5 302 050

18 452 836

18 636 800

3U]\FKRG\ILQDQVRZH

27 519

861 584



.RV]W\ILQDQVRZH -)

-477 817

-83 929

-791 008

4 851 752

19 230 492

17 845 882

àąF]QHDNW\ZDVHJPHQWyZRSHUDF\MQ\FK

58 730 153

61 564 845

41 567 934

$NW\ZDUD]HP

 





=\VN VWUDWD SU]HGRSRGDWNRZDQLHP
$NW\ZDVHJPHQWyZ

F-42
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F-43

:$572ĝ&,1,(0$7(5,$/1(

4 111 038

:DUWRĞüELODQVRZDQHWWRQDG]LHĔURNX

466 496
(720 005)

$PRUW\]DFMD -)

=ZLĊNV]HQLD QDE\FLHZ\WZRU]HQLHOHDVLQJ

:DUWRĞüELODQVRZDQHWWRQDG]LHĔURNX

4 364 547

3 646 060

:DUWRĞüELODQVRZDQHWWRQDG]LHĔURNX

]DRNUHVRGGRURNX

(987 849)

522 871

4 111 038

3 312 535

(1 365 652)

$PRUW\]DFMD -)

=ZLĊNV]HQLD QDE\FLHZ\WZRU]HQLHOHDVLQJ

:DUWRĞüELODQVRZDQHWWRQDG]LHĔURNX

]DRNUHVRGGRURNX

:DUWRĞüELODQVRZDQHWWRQDG]LHĔURNX

$PRUW\]DFMD -)

-

1 032 128

=ZLĊNV]HQLD QDE\FLHZ\WZRU]HQLHOHDVLQJ

=PQLHMV]HQLD ]E\FLHOLNZLGDFMD  -)

3 646 060

LLFHQFMH

:DUWRĞüELODQVRZDQHWWRQDG]LHĔURNX

]DRNUHVRGGRURNX

:\V]F]HJyOQLHQLH

4 002

(25 405)

18 108

11 298

18 235

(20 189)

34 422

4 002

16 470

(22 064)

-

20 300

18 235

2SURJUDPRZDQLH
NRPSXWHURZH

1 039 829

(1 971 584)

3 011 413

-

203 951

(835 878)

-

1 039 829

763 004

(342 434)

-

901 487

203 951

.RV]W\SUDF
UR]ZRMRZ\FK

4 522

-

4 522

-

4 884

-

362

4 522

-

-

(4 884)

-

4 884

3R]RVWDáH
ZDUWRĞFL
QLHPDWHULDOQH

75 403

-

75 403

-

259 603

-

184 200

75 403

431 497

-

(175 087)

346 981

259 603

3UDFHUR]ZRMRZH
ZWUDNFLH
Z\WZDU]DQLD
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5D]HP

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHXĪ\WNRZDQHSU]H]*UXSĊREHMPXMąOLFHQFMHRSURJUDPRZDQLHNRPSXWHURZHZ\WZRU]RQHZHZáDVQ\P]DNUHVLHSUDFHUR]ZRMRZHRUD]SR]RVWDáHZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQH
3UDFHUR]ZRMRZHNWyUHQLH]RVWDá\GRGQLDELODQVRZHJRRGGDQHGRXĪ\WNRZDQLDSUH]HQWRZDQHVąZSR]\FMLÄ3UDFHUR]ZRMRZH ZWUDNFLHZ\WZDU]DQLD´



ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

]áRW\SROVNL 3/1

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 –
31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019;
01.01.2018 – 31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

1DNáDG\ QD JU\ Z\WZDU]DQH ZH ZáDVQ\P ]DNUHVLH SUH]HQWRZDQH Vą Z Ä.RV]WDFK SUDF UR]ZRMRZ\FK´ 1DVWĊSQLH
VąDPRUW\]RZDQH SURSRUFMRQDOQLHGRF\NOXĪ\FLDZ\WZRU]RQHMJU\
3RGZ]JOĊGHPZDUWRĞFLRZ\PQDMLVWRWQLHMV]\PVNáDGQLNLHPZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKVą GZLHOLFHQFMHQDVLOQLNGRJLHU8QUHDO
(QJLQH NWyU\FK ZDUWRĞüELODQVRZDQDG]LHĔ31.12.2019 rRNX Z\QRVLáD¶808¶867 ]áRW\FKURN 3¶327¶427 ]áRW\FK2017
URN 3¶845¶987 záRW\FK. 2NUHV DPRUW\]DFML OLF]RQ\ RG SLHUZoWQHJR XMĊFLD ]RVWDá oV]DFRZDQ\ QD  ODW 6]DFXQHN ]RVWDá
SU]HSURZDG]RQ\ZRSDUFLXR ZLHG]Ċ*UXS\L SU]HZLG\ZDQ\WHUPLQXND]DQLDVLĊQDU\QNXQRZV]HMZHUVMLVLOQLND
*UXSDQLHSRVLDGDDNW\ZyZRQLHRNUHĞORQ\PRNUHVLHXĪ\WNRZDQLD
$PRUW\]DFMDZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FK]RVWDáD]DSUH]HQWRZDQDZVNRQVROLGRZDQ\PVSUDZR]GDQLX]Z\QLNX ZQDVWĊSXMąF\FK
SR]\FMDFK
RGGR


RGGR


RGGR


342 434

835 878

1 971 584

.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX

1 387 716

1 008 038

745 409

$PRUW\]DFMDZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKUD]HP







.RV]WZáDVQ\VSU]HGDĪ\

1D NDĪG\ G]LHĔ ELODQVRZ\ *UXSD SU]HDQDOL]RZDáDSU]HVáDQNL ZVND]XMąFHF]\ PRJáD QDVWąSLüXWUDWD ZDUWRĞFLGOD ZDUWRĞFL
QLHPDWHULDOQ\FK1LH]RVWDá\VWZLHUG]RQHSU]HVáDQNLZVND]XMąFHQDNRQLHF]QRĞüSU]HSURZDG]HQLDWHVWyZXWUDW\ZDUWRĞFL

F-44
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F-45
626 418

:DUWRĞüELODQVRZDQHWWRQDG]LHĔURNX

(95 131)
656 802

:DUWRĞüELODQVRZDQHWWRQDG]LHĔURNX

52 200

=ZLĊNV]HQLD QDE\FLHZ\WZRU]HQLHOHDVLQJ

$PRUW\]DFMD -)

699 733

:DUWRĞüELODQVRZDQHWWRQDG]LHĔURNX

]DRNUHVRGGRURNX

(98 333)

67 950

=ZLĊNV]HQLD QDE\FLHZ\WZRU]HQLHOHDVLQJ

$PRUW\]DFMD -)

656 802

199 206

(485 259)

:DUWRĞüELODQVRZDQHWWRQDG]LHĔURNX

]DRNUHVRGGRURNX

:DUWRĞüELODQVRZDQHWWRQDG]LHĔURNX

$PRUW\]DFMD -)

-

58 046

=PQLHMV]HQLD ]E\FLHOLNZLGDFMD  -)

626 418

=ZLĊNV]HQLD QDE\FLHZ\WZRU]HQLHOHDVLQJ

%XG\QNLLEXGRZOH

:DUWRĞüELODQVRZDQHWWRQDG]LHĔURNX

]DRNUHVRGGRURNX

:\V]F]HJyOQLHQLH

5=(&=2:($.7<:$75:$à(

539 243

(202 808)

538 278

203 773

1 192 397

(1 078 951)

1 732 105

539 244

1 397 848

(1 317 100)

(18 591)

1 541 142

1 192 397

0DV]\Q\LXU]ąG]HQLD

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

3.

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 – 31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

120 173

(64 121)

116 210

68 083

67 530

(108 273)

55 631

120 172

-

(95 287)

-

95 517

67 531

3R]RVWDáHĞURGNLWUZDáH

]áRW\SROVNL 3/1
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5D]HP

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019;
01.01.2018 – 31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

$PRUW\]DFMD U]HF]RZ\FK DNW\ZyZ WUZDá\FK ]RVWDáD XMĊWD Z QDVWĊSXMąF\FK SR]\FMDFK VNRQVROLGRZDQHJR VSUDZR]GDQLD
]Z\QLNX LVNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLD]V\WXDFMLILQDQVRZHM
RGGR


RGGR


RGGR


-

-

-

.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX

1 897 646

1 285 557

362 059

5D]HPDPRUW\]DFMDU]HF]RZ\FKDNW\ZyZWUZDá\FK







.RV]WZáDVQ\VSU]HGDĪ\

1DNDĪG\G]LHĔELODQVRZ\*UXSDSU]HDQDOL]RZDáDSU]HVáDQNLZVND]XMąFHF]\PRJáDQDVWąSLüXWUDWDZDUWRĞFLGODU]HF]RZ\FK
DNW\ZyZ WUZDá\FK. : ODWDFK   L  QLH ]RVWDá\ VWZLHUG]RQH SU]HVáDQNL ZVND]XMąFH QD NRQLHF]QRĞü
SU]HSURZDG]HQLDWHVWyZXWUDW\ZDUWRĞFL

F-46

41 / 68

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019;
01.01.2018 – 31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM



:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

/($6,1*

3U]HGPLRWHPXPyZOHDVLQJX]DZLHUDQ\FKSU]H]*UXSĊVąJáyZQLHQDMHPSRZLHU]FKQLRUD]XU]ąG]HĔ
: NDWHJRULL %XG\QNL L EXGRZOH Z\ND]DQR SUDZD GR XĪ\WNRZDQLD UR]SR]QDQH ] W\WXáX XMĊFLD QDVWĊSXMąF\FK XPyZ QDMPX
SRZLHU]FKQLELXURZHM
a) 8PRZDQDMPXELXUD]ORNDOL]RZDQHJRZ:DUV]DZLH
b) 8PRZDQDMPXELXUD]ORNDOL]RZDQHJRZ5]HV]RZLH
:NDWHJRULL0DV]\Q\LXU]ąG]HQLD*UXSDZ\ND]XMHXPRZĊOHDVLQJXRSHUDF\MQHJRVSU]ĊWXNRPSXWHURZHJR]DZDUWą ZGQLX
13.11.URNXQDRNUHVPLHVLĊF\1DG]LHĔELODQVRZ\*UXSDE\áDVWURQąW\ONRMHGQHMWDNLHMXPRZ\OHDVLQJRZHM
'RGDWNRZR*UXSD MHVWVWURQąXPRZ\QDMPXNWyUDQDG]LHĔELODQVRZ\QLQLHMV]\FKVNRQVROLGRZDQ\FKLQIRUPDFMLILQDQVRZ\FK
WM  rRNX QLH VSHáQLD NU\WHULXP UR]SR]QDQLD SRG 066)  D EĊG]LH VSHáQLDáD NU\WHULD Z NROHMQ\FK RNUHVDFK
VSUDZR]GDZF]\FK8PRZDWD]RVWDáD]DZDUWDZGQLXSDĨG]LHUQLNDURNXSRPLĊG]\3&)*URXS6$ µ1DMHPFD¶ D A11
%LV6S]RR. GDZQLHM $7HQDOL,QYHVWPHQWV6S]RR6.$ :\QDMPXMąF\¶ 8PRZDGRW\F]\QDMPXSRZLHU]FKQLELXURZHM
ZFHQWUXPELXURZR-XVáXJRZ\P63$5.]ORNDOL]RZDQ\PZ:DUV]DZLHSU]\$O6ROLGDUQRĞFL&]\QQLNLHPZSá\ZDMąF\P
QDEUDNUR]SR]QDQLDQLQLHMV]HMXPRZ\]JRGQLH]066)QDG]LHĔELODQVRZ\MHVWIDNWLĪSURWRNyáRGELRUXSRZLHU]FKQL]RVWDá
SRGSLVDQ\ZPDUFXURNXLGRSLHURZW\PPRPHQFLHGDQHDNW\ZRSU]HV]áRSRGNRQWUROĊ1DMHPF\:VSRPQLDQDXPRZD
]RVWDáD]DZDUWDQDRNUHVODW
6SyáNDMHVWUyZQLHĪVWURQąXPyZQDMPXELXUZ:LHONLHM%U\WDQLLL.DQDG]LH- ]XZDJLQDQLVNąZDUWRĞüXPRZ\ tH QLH]RVWDá\
UR]SR]QDQHSRGNąWHP066).

%XG\QNLLEXGRZOH

0DV]\Q\
LXU]ąG]HQLD

5D]HP

6WDQQD
=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

500 281

44 307



=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

408 603

45 945



=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

908 883

-



=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

870 183

-



=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

796 012

-



=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

608 811

-



6WDQQD

6WDQQD



32=267$à('à8*27(50,12:($.7<:$),1$162:(






3R]RVWDáHGáXJRWHUPLQRZHDNW\ZDILQDQVRZH

177 793

-

-

5D]HP



-

-

3R]RVWDáH GáXJRWHUPLQRZH DNW\ZD ILQDQVRZH QD G]LHĔ  URNX VWDQRZL Z SHáQHM ZDUWRĞFL GHSR]\W ZSáDFRQ\
Z]ZLą]NX]Z\QDMPHPELXUDZ1RZ\P-RUNXSU]H]3&)861DGDW\ELODQVRZH31.12.2018 r. oraz 31.12.2017 r. WDNLHDNW\ZD
QLHZ\VWĊSRZDá\

F-47
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F-48

44 140 820

.DWHJRULDDNW\ZyZILQDQVRZ\FKUD]HP

20 785 961
30 568 119

ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\

.DWHJRULDDNW\ZyZILQDQVRZ\FKUD]HP

1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáHQDOHĪQRĞFL

$NW\ZDREURWRZH
9 782 159

45 272 659

.DWHJRULDDNW\ZyZILQDQVRZ\FKUD]HP

6WDQQD

37 131 365

8 141 295

ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\

1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáHQDOHĪQRĞFL

1DOHĪQRĞFL]W\WXáXELHĪąFHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

$NW\ZDREURWRZH
-

29 125 392

ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\

6WDQQD

14 837 634

-

177 793

AZK

1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáHQDOHĪQRĞFL

1DOHĪQRĞFL]W\WXáXELHĪąFHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

$NW\ZDREURWRZH

3R]RVWDáHGáXJRWHUPLQRZHDNW\ZDILQDQVRZH

$NW\ZDWUZDáH

6WDQQD

$.7<:$25$==2%2:,Ą=$1,$),1$162:(

AWGW-W

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AWGW-O

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IKWGP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AFWGP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.DWHJRULHLQVWUXPHQWyZILQDQVRZ\FKZJ066)

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

3R]LRP]DRNUąJOHĔ



01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 – 31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

2NUHVREMĊW\ VNRQVROLGRZDQ\PL KLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

IZ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 712

-

-

21 712

1 494 754

-

-

1 494 754

Poza MSSF 9
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30 568 119

20 785 961

9 782 159

45 294 372

37 131 365

8 141 295

21 712

45 635 574

29 125 392

14 837 634

1 494 754

177 793

5D]HP

F-49

6WDQQD

.DWHJRULD]RERZLą]DĔILQDQVRZ\FKUD]HP

/HDVLQJ

=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáH]RERZLą]DQLD

=RERZLą]DQLD]W\WXáXELHĪąFHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

/HDVLQJ

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

6WDQQD

.DWHJRULD]RERZLą]DĔILQDQVRZ\FKUD]HP

/HDVLQJ

=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáH]RERZLą]DQLD

=RERZLą]DQLD]W\WXáXELHĪąFHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

/HDVLQJ

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

6WDQQD

6 716 154

-

6 716 154

-

-

8 112 108

-

8 112 108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.DWHJRULD]RERZLą]DĔILQDQVRZ\FKUD]HP

5 593 916

/HDVLQJ

-

=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáH]RERZLą]DQLD

5 593 916

-

-

=RERZLą]DQLD]W\WXáXELHĪąFHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

/HDVLQJ

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

ZZK

ZWGW-O

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UGF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WZP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.DWHJRULHLQVWUXPHQWyZILQDQVRZ\FKZJ066)

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZWGWW

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 – 31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

2NUHVREMĊW\ VNRQVROLGRZDQ\PL KLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

IZ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 488 697

608 811

-

2 083 873

796 012

3 462 673

870 183

-

1 683 607

908 883

1 160 386

454 547

-

161 252

544 587

Poza MSSF 9

]áRW\SROVNL 3/1
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10 204 850

608 811

6 716 154

2 083 873

-

796 012

11 574 781

870 183

8 112 108

1 683 607

908 883

6 754 302

454 547

5 593 916

161 252

-

544 587

5D]HP

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHV\REMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 –
31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

.1 1DOHĪQRĞFL
*UXSDGODFHOyZSUH]HQWDFMLZVNRQVROLGRZDQ\PVSUDZR]GDQLX]V\WXDFMLILQDQVRZHMZ\RGUĊEQLDNODVĊQDOHĪQRĞFLLSRĪ\F]HN
(MLĊG]\QDURGRZ\SWDQGDUGSSUDZR]GDZF]RĞFLFLQDQVRZHM 7 Ä,QVWUXPHQW\)LQDQVRZHXMDZQLHQLHLQIRUPDFML´ GDOHMÄ066)
´ SXQNW:F]ĊĞFLNUyWNRWHUPLQRZHM*UXSD]JRGQLH]Z\PRJDPL065RGUĊEQLHSUH]HQWXMHQDOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZ
L XVáXJ RUD] SR]RVWDáH QDOHĪQRĞFL 3R]\FMH VSUDZR]GDQLD ] V\WXDFML ILQDQVRZHM z NODV\ QDOHĪQRĞFL L SRĪ\F]HN SU]HGVWDZLD
SRQLĪV]DWDEHOD8MDZQLHQLDRGQRV]ąFHVLĊGRQDOHĪQRĞFL]DPLHV]F]RQHVąZQRFLHQU6.






$NW\ZDREURWRZH
1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáHQDOHĪQRĞFL

14 837 634

8 141 295

9 782 159

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH







3R]RVWDáHLQIRUPDFMHGRW\F]ąFHLQVWUXPHQWyZILQDQVRZ\FK
,QIRUPDFMDRZDUWRĞFLJRG]LZHMLQVWUXPHQWyZILQDQVRZ\FK
3RUyZQDQLHZDUWRĞFLELODQVRZHMDNW\ZyZRUD]]RERZLą]DĔILQDQVRZ\FK]LFKZDUWRĞFLąJRG]LZąSU]HGVWDZLDVLĊQDVWĊSXMąFR

.ODVDLQVWUXPHQWXILQDQVRZHJR

Nota


:DUWRĞü
JRG]LZD

:DUWRĞü
ELODQVRZD



:DUWRĞü
JRG]LZD

:DUWRĞü
ELODQVRZD

:DUWRĞü
JRG]LZD

:DUWRĞü
ELODQVRZD

8

14 837 634

14 837 634

8 141 295

8 141 295

9 782 159

9 782 159

9

29 125 392

29 125 392

37 131 365

37 131 365

20 785 961

20 785 961

4

999 135

999 135

1 779 066

1 779 066

1 404 823

1 404 823

6

5 593 916

5 593 916

8 112 108

8 112 108

6 716 154

6 716 154

$NW\ZD
1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZ
LXVáXJRUD]SR]RVWDáH
ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFK
HNZLZDOHQW\
=RERZLą]DQLD
/HDVLQJ
=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZ
LXVáXJRUD]SR]RVWDáH

:DUWRĞü JRG]LZD GHILQLRZDQD MHVW MDNR FHQD NWyUą RWU]\PDQR E\ ]D VSU]HGDĪ VNáDGQLND DNW\ZyZ OXE ]DSáDFRQR
E\]DSU]HQLHVLHQLH]RERZLą]DQLDZWUDQVDNFMLSU]HSURZDG]RQHMQD]Z\Ná\FKZDUXQNDFKPLĊG]\XF]HVWQLNDPLU\QNXQDG]LHĔ
Z\FHQ\
1DG]LHĔJUXGQLDURNXJUXGQLDURUD]JUXGQLDUZDUWRĞüELODQVRZDLQVWUXPHQWyZILQDQVRZ\FK
*UXS\ EH] XZ]JOĊGQLHQLD ]RERZLą]DĔ ] W\WXáX OHDVLQJX  E\áD UyZQD ZDUWRĞFL JRG]LZHM ]H Z]JOĊGX QD NUyWNL RNUHV
]DSDGDOQRĞFL W\FK LQVWUXPHQWyZ LFK JRWyZNRZ\ FKDUDNWHU ]PLHQQH RSURFHQWRZDQLH OXE QLHLVWRWQą UyĪQLFĊ SRPLĊG]\
SLHUZRWQ\PLHIHNW\ZQ\PLVWRSDPLSURFHQWRZ\PLDDNWXDOQ\PLVWRSDPLU\QNRZ\PL

F-50
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1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 –
31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM



:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

$.7<:$25$=5(=(5:$1$32'$7(.2'52&=21< 25$=32'$7(.'2&+2'2:<
2'1,(6,21<:32=267$à( &$à.2:,7('2&+2'<

$NW\ZD RUD] UH]HUZD ] W\WXáX RGURF]RQHJR SRGDWNX GRFKRGRZHJR Z QDVWĊSXMąF\ VSRVyE ZSá\ZDMą QD VNRQVROLGRZDQH
KLVWRU\F]QHLQIRUPDFMHILQDQVRZH






6DOGRQDSRF]ąWHNRNUHVX
$NW\ZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

1 421 277

748 518

-

5H]HUZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

2 395 148

1 324 561

-





-

3RGDWHNRGURF]RQ\SHUVDOGRQDSRF]ąWHNRNUHVX
=PLDQDVWDQXZRNUHVLHZSá\ZDMąFDQD
:\QLN -)

963 866

(397 828)

(576 043)

3RGDWHNRGURF]RQ\SHUVDOGRQDNRQLHFRNUHVXZW\P

 





$NW\ZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

741 201

1 421 277

748 518

5H]HUZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

751 206

2 395 148

1 324 561

*UXSD ]GHF\GRZDáD R QLHUR]SR]QDZDQLX DNW\ZD]W\WXáX RGURF]RQHJR SRGDWNX GRFKRGRZHJR ]ZLą]DQHJR ] GRWDFMąRMDNą
Z\VWąSLáDMHGQD]HVSyáHN]DOHĪQ\FKZ]ZLą]NX]EUDNLHPPRĪOLZRĞFLRV]DFRZDQLDQDG]LHĔELODQVRZ\SHZQHMNZRW\QDOHĪQHM
] W\WXáX NZRW\ GRWDFML *UXSD UR]SR]QDMH SU]\FKyG L VNXWNL SRGDWNRZH Z RNUHVLH SRWZLHUG]HQLD NZRW\ MDNR SHZQHM
WM. ZPRPHQFLHZSá\ZXĞURGNyZ
= XZDJL QD IDNW ĪH =DU]ąG 6SyáNL 'RPLQXMąFHM RV]DFRZDá ĪH Z NROHMQ\FK RNUHVDFK VSUDZR]GDZF]\FK ] G]LDáDOQRĞFL
Z\áąF]RQHM ] ]DNUHVX XOJL SRGDWNRZHM ,3 Box QLH MHVW SU]HZLG\ZDQH X]\VNDQLH GRFKRGyZ SRGDWNRZ\FK ]H Z]JOĊGX
QD]DFKRZDQLH]DVDG\RVWURĪQHMZ\FHQ\=DU]ąGQLH]GHF\GRZDáVLĊQDUR]SR]QDQLHWHJRDNW\ZDQDG]LHĔU:DUWRĞü
QLHUR]SR]QDQHJRDNW\ZDZ\QRVLRNW\V]áRW\FK
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1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 –
31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

$NW\ZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

7\WXá\UyĪQLFSU]HMĞFLRZ\FK

=PLDQDVWDQX

6DOGRQD
SRF]ąWHN
RNUHVX

SR]RVWDáH
GRFKRG\
FDáNRZLWH

Z\QLN

UR]OLF]HQLH
SRáąF]HQLD

6DOGRQDNRQLHF
RNUHVX

6WDQQD
$NW\ZD
:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQH

98 526

-63 029

-

-



5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

37 849

73 067

-

-



$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\

784 245

-413 386

-

-



4 850

-4 305

-

-



11 864

-6 703

-

-



4 138

-4 138

-

-

-

18 116

-6 631

-

-



1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ
,QQHDNW\ZD
=RERZLą]DQLD
=RERZLą]DQLD]W\WXáXĞZLDGF]HĔSUDFRZQLF]\FK
5H]HUZ\QDĞZLDGF]HQLDSUDFRZQLF]H
3R]RVWDáHUH]HUZ\
=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ
,QQH]RERZLą]DQLD

2 846

26 690

-

-



12 531

-12 531

-

-

-

338 023

-160 822

-

-



108 289

-108 289

-

-

-



-

-

-

1

-



-

-





-

-

-



,QQH
8OJLSRGDWNRZH
5D]HP
:W\P
$NW\ZD ZHGáXJVWDZNLSRGDWNRZHM
$NW\ZD ZHGáXJVWDZNLSRGDWNRZHM

7\WXá\UyĪQLFSU]HMĞFLRZ\FK

=PLDQDVWDQX

6DOGRQD
SRF]ąWHN
RNUHVX

SR]RVWDáH
GRFKRG\
FDáNRZLWH

Z\QLN

UR]OLF]HQLH
SRáąF]HQLD

6DOGRQDNRQLHF
RNUHVX

6WDQQD
$NW\ZD
:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQH

-

98 526

-

-



5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

-

37 849

-

-



$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\

359 208

425 037

-

-



4 352

498

-

-



48 934

(37 070)

-

-



-

-

-

536

3 602

-

-



1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ
,QQHDNW\ZD
=RERZLą]DQLD
=RERZLą]DQLD]W\WXáXĞZLDGF]HĔSUDFRZQLF]\FK
5H]HUZ\QDĞZLDGF]HQLDSUDFRZQLF]H

16 812

1 304

-

-



3R]RVWDáHUH]HUZ\

-

2 846

-

-



=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ

-

12 531

-

-



266 916

71 107

-

-



51 760

56 529

-

-







-

-



,QQH]RERZLą]DQLD
,QQH
8OJLSRGDWNRZH
5D]HP

F-52
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1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 –
31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

7\WXá\UyĪQLFSU]HMĞFLRZ\FK

:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

=PLDQDVWDQX

6DOGRQD
SRF]ąWHN
RNUHVX

SR]RVWDáH
GRFKRG\
FDáNRZLWH

Z\QLN

UR]OLF]HQLH
SRáąF]HQLD

6DOGRQDNRQLHF
RNUHVX

6WDQQD
$NW\ZD
$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\

-

359 208

-

-



1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ

-

4 352

-

-



,QQHDNW\ZD

-

48 934

-

-



=RERZLą]DQLD

-

-

-

-

=RERZLą]DQLD]W\WXáXĞZLDGF]HĔSUDFRZQLF]\FK

-

536

-

-



5H]HUZ\QDĞZLDGF]HQLDSUDFRZQLF]H

-

16 812

-

-



,QQH]RERZLą]DQLD

-

266 916

-

-



,QQH

-

-

-

-

8OJLSRGDWNRZH

-

51 760

-

-



5D]HP

-



-

-



5H]HUZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

7\WXá\UyĪQLFSU]HMĞFLRZ\FK

=PLDQDVWDQX

6DOGRQD
SRF]ąWHN
RNUHVX

SR]RVWDáH
GRFKRG\
FDáNRZLWH

Z\QLN

UR]OLF]HQLH
SRáąF]HQLD

6DOGRQDNRQLHF
RNUHVX

6WDQQD
$NW\ZD
:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQH

38 751

114 959

-

-

153 710

3UDZRGRXĪ\WNRZDQLD

329 492

-163 327

-

-

166 165

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

184 053

-144 225

-

-

39 828

1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ

240 860

-138 994

-

-

101 866

1 598 267

-1 308 910

-

-

289 356

3 462

-3 462

-

-

-

263

18

-

-

281



-

-

-



$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\
,QQHDNW\ZD
=RERZLą]DQLD
=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ
5D]HP
:W\P
5H]HUZDZHGáXJVWDZNLSRGDWNRZHM
5H]HUZDZHGáXJVWDZNLSRGDWNRZHM

-



-

-





-

-

-



.
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1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 –
31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

5H]HUZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

7\WXá\UyĪQLFSU]HMĞFLRZ\FK

=PLDQDVWDQX

6DOGRQD
SRF]ąWHN
RNUHVX

SR]RVWDáH
GRFKRG\
FDáNRZLWH

Z\QLN

UR]OLF]HQLH
SRáąF]HQLD

6DOGRQDNRQLHF
RNUHVX

6WDQQD
$NW\ZD
:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQH

197 567

(158 816)

3UDZRXĪ\WNRZDQLD

261 735

67 757

56 316

127 737

-

-



1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ

252 198

(11 338)

-

-



$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\

556 745

1 041 522

-

-



-

3 462

-

-



-

263

-

-







-

-



-

197 567

-

-



5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

,QQHDNW\ZD

-

-




=RERZLą]DQLD
=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ
5D]HP
6WDQQD
$NW\ZD
:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQH
3UDZRXĪ\WNRZDQLD



261 735



5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

-

56 316

-

-



1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ

-

252 198

-

-



$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\

-

556 745

-

-



5D]HP

-



-

-



1$/(ĩ12ĝ&,=7<78à8'267$:,86à8*25$=32=267$à(1$/(ĩ12ĝ&,

1DOHĪQRĞFL ] W\WXáX GRVWDZ L XVáXJ RUD] SR]RVWDáH QDOHĪQRĞFL XMPRZDQH SU]H] *UXSĊ Z UDPDFK NODV\ QDOHĪQRĞFL
LSRĪ\F]HN SDWU]QRWDQU6 SU]HGVWDZLDMąVLĊQDVWĊSXMąFR
1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH






$NW\ZDILQDQVRZH 066) 9 
1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ

13 192 999

2GSLV\DNWXDOL]XMąFHZDUWRĞüQDOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ -)

6 261 935

8 819 565

(3 245)

(2 379)

-

13 189 754

6 259 557

8 819 565

2 914

-

-

,QQHQDOHĪQRĞFL

1 644 966

1 881 738

1 881 738

3R]RVWDáHQDOHĪQRĞFLILQDQVRZHQHWWR

1 647 880

1 881 738

962 594







1DOHĪQRĞFL]W\WXáXSRGDWNyZLLQQ\FKĞZLDGF]HĔ

1 494 754

21 712

-

1DOHĪQRĞFLQLHILQDQVRZH

1 



-

 





1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJQHWWR
.DXFMHZSáDFRQH]LQQ\FKW\WXáyZ

1DOHĪQRĞFLILQDQVRZH
$NW\ZDQLHILQDQVRZH SR]D066) 

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZHUD]HP

F-54
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1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 –
31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

:DUWRĞüELODQVRZDQDOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJX]QDZDQDMHVWSU]H]*UXSĊ]DUR]VąGQHSU]\EOLĪHQLHZDUWRĞFLJRG]LZHM
SDWU]QRWDQU6).
*UXSD.DSLWDáRZDGRNRQDáDRFHQ\QDOHĪQRĞFL]HZ]JOĊGXQDXWUDWĊLFKZDUWRĞFL]JRGQLH]HVWRVRZDQąSROLW\NąUDFKXQNRZRĞFL
2GSLV\DNWXDOL]XMąFHZDUWRĞüQDOHĪQRĞFLNWyUHZSRV]F]HJyOQ\FKODWDFK REFLąĪ\á\SR]\FMĊÄ6WUDW\]W\WXáXRF]HNLZDQ\FKVWUDW
NUHG\WRZ\FK´ VNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLD]Z\QLNX Z\QLRVá\



ZRGQLHVLHQLXGRQDOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ– QLHZ\VWąSLá\
Z RGQLHVLHQLX GR SR]RVWDá\FK SR]\FML QDOHĪQRĞFL ILQDQVRZ\FK GáXJRWHUPLQRZ\FK L NUyWNRWHUPLQRZ\FK
– áąF]QLH URN¶245 ]áRW\FK URN2¶379 ]áRW\FK2017 URNEUDN.

=JRGQLH ] SU]\MĊWą SROLW\Ną UDFKXQNRZRĞFL GOD QDOHĪQRĞFL ] W\WXáX GRVWDZ L XVáXJ *UXSD VWRVXMH XSURV]F]RQH SRGHMĞFLH
]DNáDGDMąFH NDONXODFMĊ RGSLVyZ ] W\WXáX RF]HNLZDQ\FK VWUDW NUHG\WRZ\FK GOD FDáHJR RNUHVX Ī\FLD LQVWUXPHQWX V]DFXMąF
RF]HNLZDQHVWUDW\NUHG\WRZHZFDá\PRNUHVLHĪ\FLD *UXSDNRU]\VWD]GDQ\FKKLVWRU\F]Q\FKRUD]ELHĪąF\FKLQIRUPDFMLZFHOX
RNUHĞOHQLDZ\VRNRĞFLRF]HNLZDQ\FKVWUDW


ĝ52'.,3,(1,ĉĩ1(,,&+(.:,:$/(17<

ĝURGNLSLHQLĊĪQHQDUDFKXQNDFKEDQNRZ\FKSURZDG]RQ\FKZ3/1
ĝURGNLSLHQLĊĪQHQDUDFKXQNDFKEDQNRZ\FKZDOXWRZ\FK
'HSR]\W\NUyWNRWHUPLQRZH
ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\UD]HP





6 354 376

6 395 714

1 388 909

22 371 017

30 735 651

19 397 052

400 000

-

-







1DG]LHĔ31.12.2018 LG]LHĔ ĞURGNLSLHQLĊĪQH NWyU\PLG\VSRQRZDáD*UXSDQLHSRGOHJDá\ ĪDGQ\P RJUDQLF]HQLRP
w LFK G\VSRQRZDQLX 1DG]LHĔ SSyáND SRVLDGDáD GHSR]\W EDQNRZ\ Z NZRFLH W\V ]áRW\FK R RJUDQLF]RQHM
PRĪOLZRĞFL G\VSRQRZDQLD 1D G]LHĔ  JUXGQLD  RUD] SR]RVWDáH GDW\ ELODQVRZH *UXSD QLH SRVLDGDáD HNZLZDOHQWyZ
ĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FK
*UXSD .DSLWDáRZD GOD FHOyZ VSRU]ąG]HQLD VNRQVROLGRZDQHJR VSUDZR]GDQLD ] SU]HSá\ZyZ SLHQLĊĪQ\FK NODV\ILNXMH ĞURGNL
SLHQLĊĪQHZVSRVyE SU]\MĊW\GRSUH]HQWDFMLZVNRQVROLGRZDQ\PVSUDZR]GDQLX]V\WXDFMLILQDQVRZHM.


.$3,7$à :à$61<

 .DSLWDáSRGVWDZRZ\
1D G]LHĔ  NDSLWDá SRGVWDZRZ\ 6SyáNL GRPLQXMąFHM Z\QRVLá ¶000 ]áRW\FK L G]LHOLá VLĊ QD ¶500¶ DNFML
1DG]LHĔ31.12.2018 NDSLWDáSRGVWDZRZ\6SyáNLGRPLQXMąFHMZ\QRVLá550¶000 ]áRW\FK(2017 URN550¶000 ]áRW\FK LG]LHOLá
VLĊQD11¶XG]LDáyZ (2017 URN11¶000 RZDUWRĞFLQRPLQDOQHM50 ]áRW\FKNDĪG\:V]\VWNLHXG]LDá\ ]RVWDá\ZSHáQLRSáDFRQH
'QLDOLVWRSDGDURNX QDSRGVWDZLHXFKZDá\ZVSyOQLNyZVSyáNL3&)*URXSVSyáND]RJUDQLF]RQąRGSRZLHG]LDOQRĞFLą
] VLHG]LEą Z :DUV]DZLH QDVWąSLáR SU]HNV]WDáFHQLH VSyáNL ] RJUDQLF]RQą RGSRZLHG]LDOQRĞFLą Z VSyáNĊ DNF\MQą 3&) *URXS
6SyáND$NF\MQD]JRGQLH]SODQHPSU]HNV]WDáFHQLDSU]\MĊW\PZGQLXOLSFDURNX]PLHQLRQ\PZGQLXVLHUSQLD
rRNX.
=PLDQ\ OLF]E\ XG]LDáyZ Z RNUHVLH REMĊW\P VNRQVROLGRZDQ\PL KLVWRU\F]Q\PL LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL Z\QLNDMą
]QDVWĊSXMąF\FKWUDQVDNFML]ZáDĞFLFLHODPL
RGGR


RGGR


RGGR


11 000

11 000

11 000

(11 000)

-

-

-





RGGR


RGGR


RGGR


-

-

-

-

-

8G]LDá\
/LF]EDXG]LDáyZQDSRF]ąWHNRNUHVX
=DPLDQDQDDNFMH ZZ\QLNXSU]HNV]WDáFHQLD (-)
/LF]EDXG]LDáyZQDNRQLHFRNUHVX

$NFMH
/LF]EDDNFMLQDSRF]ąWHNRNUHVX
$NFMHZ\HPLWRZDQHZZ\QLNXSU]HNV]WDáFHQLD 

27 500 000

/LF]EDDNFMLQDNRQLHFRNUHVX
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1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 –
31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

1DG]LHĔELODQVRZ\DNFMH6SyáNLGRPLQXMąFHMQLHSR]RVWDZDá\ZMHMSRVLDGDQLXDQLWHĪZSRVLDGDQLXMHGQRVWHN]DOHĪQ\FK
: *UXSLH .DSLWDáRZHM Z RNUHVLH REMĊW\P QLQLHMV]\PL VNRQVROLGRZDQ\PL KLVWRU\F]Q\PL LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL E\á\
UHDOL]RZDQH SURJUDP\ PRW\ZDF\MQH Z UDPDFK NWyU\FK RVRE\ REMĊWH SURJUDPHP Z\QDJUDG]DQH Vą DNFMDPL 6SyáNL
GRPLQXMąFHM :DUWRĞü Z\QDJURG]HĔ ] W\WXáX XF]HVWQLFWZD Z SURJUDPDFK PRW\ZDF\MQ\FK RNUHĞODQD MHVW SRSU]H] ZDUWRĞü
JRG]LZąLQVWUXPHQWyZNDSLWDáRZ\FK6]F]HJyáRZHLQIRUPDFMHRSURJUDPDFKSáDWQRĞFLDNFMDPLSU]HGVWDZLRQRZQRFLH 16.
 6WUXNWXUDZáDĞFLFLHOVNDNDSLWDáXSRGVWDZRZHJR
3RQLĪV]H WDEHOH SUH]HQWXMą VWUXNWXUĊ ZáDĞFLFLHOVNą QD SRV]F]HJyOQH GDW\ ELODQVRZH Z RNUHVLH REMĊW\P QLQLHMV]\PL
VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL
/LF]EDDNFML

/LF]EDJáRVyZ

:DUWRĞü
QRPLQDOQDDNFML

8G]LDá
ZNDSLWDOH

6HEDVWLDQ:RMFLHFKRZVNL

15 852 500

15 852 500

317 050



3R]RVWDOLDNFMRQDULXV]H

11 647 500

11 647 500

232 950



5D]HP

27 500 000

27 500 000

550 000



/LF]EDXG]LDáyZ

/LF]EDJáRVyZ

:DUWRĞü
QRPLQDOQD
XG]LDáyZ

8G]LDá
ZNDSLWDOH

6HEDVWLDQ:RMFLHFKRZVNL

7 067

7 067

353 350



3R]RVWDOLXG]LDáRZF\

3 933

3 933

196 650



11 000

11 000

550 000



6HEDVWLDQ:RMFLHFKRZVNL

7 960

7 960

398 000



3R]RVWDOLXG]LDáRZF\

3 040

3 040

152 000



11 000

11 000

550 000



RGGR


RGGR


RGGR


37 060 461

27 384 576

12 007 061

6WDQQD

6WDQQD

5D]HP
6WDQQD

5D]HP

 32=267$à(.$3,7$à<

.DSLWDá]DSDVRZ\ – ]]\VNyZ
3R]RVWDáHNDSLWDá\- SURJUDPPRW\ZDF\MQ\
RD]HP

11.

10 206 766

6 995 010

4 334 693







RGGR


RGGR


RGGR


15 869 124

5 639 097

3 324 627

1 264 615

660 902

511 045

(22 067)

7 778

88 997







ĝ:,$'&=(1,$35$&2:1,&=(

.RV]W\Z\QDJURG]HĔLLQQ\FKĞZLDGF]HĔSUDFRZQLF]\FK

.RV]W\Z\QDJURG]HĔ
.RV]W\XEH]SLHF]HĔVSRáHF]Q\FK
RH]HUZ\QDQLHZ\NRU]\VWDQHXUORS\
.RV]W\ĞZLDGF]HĔSUDFRZQLF]\FKUD]HP

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\]W\WXáXĞZLDGF]HĔSUDFRZQLF]\FK
=RERZLą]DQLD L UH]HUZ\ ] W\WXáXĞZLDGF]HĔSUDFRZQLF]\FKXMĊWH Z VNRQVROLGRZDQ\PVSUDZR]GDQLX] V\WXDFMLILQDQVRZHM
REHMPXMą
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=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\NUyWNRWHUPLQRZH






.UyWNRWHUPLQRZHĞZLDGF]HQLDSUDFRZQLF]H
=RERZLą]DQLD]W\WXáXZ\QDJURG]HĔ
=RERZLą]DQLD]W\WXáXXEH]SLHF]HĔVSRáHF]Q\FK
5H]HUZ\QDQLHZ\NRU]\VWDQHXUORS\

35 413
125 034
74 708

193 363
89 145
96 775

560 837
95 698
88 997

.UyWNRWHUPLQRZHĞZLDGF]HQLDSUDFRZQLF]H

235 155

379 283

745 533

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\]W\WXáXĞZLDGF]HĔSUDFRZQLF]\FKUD]HP







'áXJRWHUPLQRZH]RERZLą]DQLDLUH]HUZ\]W\WXáXĞZLDGF]HĔSUDFRZQLF]\FKQLHZ\VWĊSXMąZQLQLHMV]\FKVNRQVROLGRZDQ\FK
KLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFMDFKILQDQVRZ\FK.


52=/,&=(1,$0,ĉ'=<2.5(62:(

3U]\FKRG\SU]\V]á\FKRNUHVyZVWDQRZLąNRV]W\NWyUH]RVWDá\SU]H]*UXSĊRSáDFRQH]JyU\.
5R]OLF]HQLDNUyWNRWHUPLQRZH






$NW\ZD- UR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH
KRV]W\SU]HGSáDFRQH

132 018

105 299

128 681

$NW\ZD- UR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZHUD]HP







13.

$.7<:$,=2%2:,Ą=$1,$=7<78à8802:<

*UXSD XMPXMH SU]\FKRG\ Z NZRFLH SHZQHM QD G]LHĔ ELODQVRZ\ 3HZQD NZRWD SU]\FKRGyZ WD WDND NWyUD Z\QLND
] XPRZ\ RUD] SRGSLVDQ\FK QD G]LHĔ ELODQVRZ\ DQHNVyZ EąGĨ Z NZRW NWyU\FK SRWZLHUG]HQLH MHVW PRĪOLZH
GRXGRNXPHQWRZDQLDQDG]LHĔELODQVRZ\L]RVWDáRSRWZLHUG]RQHSRGSLVDQ\PDQHNVHPSRGQLXELODQVRZ\P
:\QDJURG]HQLH RNUHĞORQH Z XPRZLH EąGĨ DQHNVDFK ] NOLHQWHP REHMPXMH NZRW\ VWDáH L ]PLHQQH PRĪOLZH GR RWU]\PDQLD
ERQXV\ *UXSDV]DFXMHZ\VRNRĞüZ\QDJURG]HQLD]PLHQQHJRVWRVXMąFPHWRGĊZDUWRĞFLQDMEDUG]LHMSUDZGRSRGREQHM*UXSD
w QLQLHMV]\FK VNRQVROLGRZDQ\FK KLVWRU\F]Q\FK LQIRUPDFMDFK ILQDQVRZ\FK QLH UR]SR]QDáD SU]\FKRGyZ ] W\WXáX NZRW
]PLHQQ\FK
3U]\FKRG\ QD G]LHĔ ELODQVRZ\  V]DFRZDQH Vą Z RSDUFLX R VWRSLHĔ ]DDZDQVRZDQLD UHDOL]DFML XPRZ\ XVWDODQ\ Z RSDUFLX
RZ\VRNRĞüSRQLHVLRQ\FKQDUDVWDMąFRNRV]WyZZUHODFMLGRSODQRZDQ\FKáąF]Q\FKNRV]WyZQLH]EĊGQ\FKGRSRQLHVLHQLDFHOHP
Z\ZLą]DQLDVLĊ]]RERZLą]DQLDNRQWUDNWRZHJR
=DSUH]HQWRZDQH Z VNRQVROLGRZDQ\P VSUDZR]GDQLX ]V\WXDFMLILQDQVRZHM DNW\ZD]W\WXáX XPRZ\ GRW\F]ą ]UHDOL]RZDQ\FK
SUDFSURGXNF\MQ\FKGRGDW\ELODQVRZHM LVąV]DFRZDQHQDNRQLHFNDĪGHJRRNUHVXVSUDZR]GDZF]HJR. 6WDQ\DNW\ZyZ]W\WXáX
XPRZ\QDNRQLHFRNUHVyZ VSUDZR]GDZF]\FK SU]HGVWDZLDSRQLĪV]DWDEHOD

$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\EUXWWR
2GSLV\DNWXDOL]XMąFHZDUWRĞüDNW\ZyZ]W\WXáXXPRZ\ -)
$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\





5 787 138

8 411 931

2 942 567

-

-

-

5 787 138

8 411 931

2 942 567

$NW\ZD ] W\WXáX XPRZ\ SRGOHJDMąUHJXODFMRP066)  Z]DNUHVLH V]DFRZDQLD VWUDW NUHG\WRZ\FK ] W\WXáX XWUDW\ ZDUWRĞFL
*UXSDVWRVXMHXSURV]F]RQHSRGHMĞFLHLZ\FHQLDRGSLVQDRF]HNLZDQHVWUDW\NUHG\WRZHZNZRFLHUyZQHMRF]HNLZDQ\PVWUDWRP
NUHG\WRZ\PZFDá\PRNUHVLHĪ\FLDLQVWUXPHQWX 6]DFXQHNRGSLVXMHVWRSDUW\SU]HGHZV]\VWNLPRKLVWRU\F]QLHNV]WDáWXMąFHVLĊ
SU]HWHUPLQRZDQLDLSRZLą]DQLH]DOHJDQLD]IDNW\F]QąVSáDFDOQRĞFLą]RVWDWQLFKODW]XZ]JOĊGQLHQLHPGRVWĊSQ\FKLQIRUPDFML
GRW\F]ąF\FK SU]\V]áRĞFL $QDOL]D GDQ\FK KLVWRU\F]Q\FK RGQRĞQLH WHUPLQRZRĞFL UHJXORZDQLD VSáDW QLH Z\ND]\ZDáD
NRQLHF]QRĞFLWZRU]HQLDRGSLVyZDNWXDOL]XMąF\FK
ZDOLF]NLRWU]\PDQHRG.OLHQWyZQDSRF]HWUHDOL]DFMLSURGXNFMLJLHU SUH]HQWRZDQHVąMDNR]RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ.
1DMZDĪQLHMV]HSU]\F]\Q\ ]PLDQDNW\ZyZ]W\WXáXXPRZ\ ZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PSU]HGVWDZLDMąSRQLĪV]HWDEHOH
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RGGR


RGGR


RGGR


8 411 931

2 942 567

-

5 787 138

8 411 931

2 942 567

(8 411 930)

(2 942 566)

-







$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\
$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\QDSRF]ąWHNRNUHVX
3U]\FKRG\RGQLHVLRQHZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\P
QDDNW\ZD]W\WXáXXPRZ\
3U]HNODV\ILNRZDQLHGRQDOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZ
LXVáXJ -)
$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\QDNRQLHFRNUHVX

*UXSDQLHSRQLRVáDDNW\ZRZDQ\FKNRV]WyZGRSURZDG]HQLDGR]DZDUFLDLZ\NRQDQLDXPyZ.
:Z\QLNXSRZLĊNV]DQLDEXGĪHWXNRQWUDNWXRNROHMQH]OHFRQHHWDS\QDVWĊSXMHDNWXDOL]DFMDL]ZLĊNV]HQLHZDUWRĞFLSODQRZDQHM
NRQWUDNWXRUD]RGSRZLDGDMąF\FKW\PSU]\FKRGRPNRV]WRP*UXSDDNWXDOL]XMHEXGĪHWNRQWUDNWXVWRSQLRZRGRX]\VNLZDQHM
ZLHG]\ =DU]ąG 6SyáNL 'RPLQXMąFHM GRNRQXMH DNWXDOL]DFML SU]HZLG\ZDQ\FK Z\QLNyZ QD NRQWUDNFLH VWRSQLRZR ED]XMąF
QDQDMOHSV]HMZLHG]\RNRQLHF]Q\FKGRSRQLHVLHQLDNRV]WDFKDGHNZDWQLHGRGRGDZDQ\FKGRXPRZ\HWDSyZ


35=<&+2'<,.26=7<23(5$&<-1(

 .26=7<:('à8*52'=$-8
RGGR


RGGR

$PRUW\]DFMD

RGGR


4 487 410

3 927 245

3 691 299

17 111 671

6 307 777

3 924 670

830 321

576 503

532 531

58 008 316

43 599 566

16 582 355

9 918

80 276

27 561

1 181 584

1 043 446

1 171 474

81 629 220

55 534 813

25 929 890

-

-

-

(1 077 611)

(2 421 239)

999 664

-

-

-

.RV]WVSU]HGDĪ\XVáXJ

64 259 464

43 786 551

20 800 574

.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX

16 292 144

9 327 023

6 128 980

5D]HP

80 551 608

53 113 574

26 929 554

:\QDJURG]HQLDLĞZLDGF]HQLDQDU]HF]SUDFRZQLNyZ
=XĪ\FLHPDWHULDáyZLHQHUJLL
8VáXJLREFH
3RGDWNLLRSáDW\
3R]RVWDáHNRV]W\URG]DMRZH
.RV]W\ZHGáXJURG]DMXUD]HP
:DUWRĞüVSU]HGDQ\FKWRZDUyZLPDWHULDáyZ
=PLDQDVWDQXSURGXNWyZSURGXNFMLZWRNX -)
.RV]WZ\WZRU]HQLDSURGXNWyZQDZáDVQHSRWU]HE\ -)

 8VáXJLREFH
RGGR

.RV]W\]ZLą]DQH]UHDOL]RZDQ\PLXVáXJDPLRGSRGPLRWyZWU]HFLFK

RGGR


RGGR


53 469 682

40 170 822

14 508 176

8VáXJLSURIHVMRQDOQHSUDZQHNVLĊJRZH

1 403 493

411 648

453 431

8VáXJLWHOHNRPXQLNDF\MQDLQIRUPDW\F]QH

557 617

512 845

423 128

.RV]W\XWU]\PDQLDELXU

534 239

293 257

180 128

2 043 285

2 210 995

1 017 493

58 008 316

43 599 566

16 582 355

3R]RVWDáH
5D]HP
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 3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH
3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH]DZLHUDMąSU]\FKRG\]W\WXáXVXEOHDVLQJX SRZLHU]FKQLELXURZHMLQIUDVWUXNWXU\WHFKQLF]QHM
XVáXJPHG\F]Q\FKoraz LQQ\FKĞZLDGF]HĔGODSRGPLRWyZZVSyáSUDFXMąF\FK ]*UXSą.
RGGR


RGGR


RGGR


,QQHSU]\FKRG\

3 135 543

2 361 474

1 592 746

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQHUD]HP







 3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH
3R]RVWDáH NRV]W\ RSHUDF\MQH ]DZLHUDMą NRV]W\ ] W\WXáX
GODpRGPLRWyZZVSyáSUDFXMąF\FK ]*UXSą



]DNXSX

XVáXJ PHG\F]Q\FK L LQQ\FK ĞZLDGF]HĔ
RGGR


RGGR


RGGR


,QQHNRV]W\

1 217 420

1 097 263

92 211

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQHUD]HP







35=<&+2'<,.26=7<),1$162:(675$7<=7<78à82&=(.,:$1<&+675$7
.5('<72:<&+=<6.,,675$7<==$35=(67$1,$8-02:$1,$$.7<:Ï:),1$162:<&+
:<&(1,$1<&+:=$0257<=2:$1<0.26=&,(

 6WUDW\]W\WXáXRF]HNLZDQ\FKVWUDWNUHG\WRZ\FK
*UXSD ]DODWD - 2019 VWRVXMH066)  MHGQDNĪH QLH Z\RGUĊEQLRQR Z VNRQVROLGRZDQ\FK KLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFMDFK
ILQDQVRZ\FKVWUDW\]W\WXáXRF]HNLZDQ\FKVWUDWNUHG\WRZ\FKMDNRRVREQHM SR]\FML VNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLD]Z\QLNX
LSR]RVWDá\FKFDáNRZLW\FKGRFKRGyZZ]ZLą]NX]W\PĪH ZDUWRĞüW\FKVWUDW]DODWD- 2019 E\áDQLHLVWRWQD.
 3U]\FKRG\ILQDQVRZH
RGGR


RGGR


RGGR


ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\ ORNDW\

1 880

106 754

-

3U]\FKRG\]RGVHWHNREOLF]RQH]]DVWRVRZDQLHPHIHNW\ZQHMVWRS\SURFHQWRZHM

1 880

106 754

-

9 388

731 124

-

16 284

23 706

-

(83)

-

-

25 589

754 830

-

50

-

90







3U]\FKRG\]RGVHWHNREOLF]RQH]]DVWRVRZDQLHPHIHNW\ZQHMVWRS\SURFHQWRZHM

=\VNL VWUDW\  - ]W\WXáXUyĪQLFNXUVRZ\FK
ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\
3RĪ\F]NLLQDOHĪQRĞFL
=RERZLą]DQLDILQDQVRZHZ\FHQLDQHZ]DPRUW\]RZDQ\PNRV]FLH
=\VNL VWUDW\  - ]W\WXáXUyĪQLFNXUVRZ\FK
,QQHSU]\FKRG\ILQDQVRZH
3U]\FKRG\ILQDQVRZHUD]HP
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 .RV]W\ILQDQVRZH
RGGR


RGGR


RGGR


55 324

77 472

68 945

-

37

-

55 324

77 509

68 945

53 374

57

557 739

322 347

-

174 810

34 554

-

(12 725)

410 275

57

719 824

12 217

6 362

2 240







RGGR


RGGR


RGGR


3 211 756

2 660 317

1 431 645

.RV]W\RGVHWHNGRW\F]ąFHLQVWUXPHQWyZILQDQVRZ\FKQLHZ\FHQLDQ\FKZ
ZDUWRĞFLJRG]LZHMSU]H]Z\QLNILQDQVRZ\
=RERZLą]DQLD]W\WXáXOHDVLQJX
=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáH]RERZLą]DQLD
.RV]W\RGVHWHNGRW\F]ąFHLQVWUXPHQWyZILQDQVRZ\FKQLHZ\FHQLDQ\FKZ
ZDUWRĞFLJRG]LZHMSU]H]Z\QLNILQDQVRZ\
=\VNL VWUDW\  - ]W\WXáXUyĪQLFNXUVRZ\FK
ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\
3RĪ\F]NLLQDOHĪQRĞFL
=RERZLą]DQLDILQDQVRZHZ\FHQLDQHZ]DPRUW\]RZDQ\PNRV]FLH
=\VNL VWUDW\  - ]W\WXáXUyĪQLFNXUVRZ\FK
,QQHNRV]W\ILQDQVRZH
.RV]W\ILQDQVRZHUD]HP

.26=7<352*5$0Ï: 027<:$&<-1<&+



Koszt\ SURJUDPyZ PRW\ZDF\MQ\FK

:GQLXZU]HĞQLDU]RVWDáDSRGMĊWDSU]H]=DU]ąG6SyáNL3&)*URXS6$ 6SyáND'RPLQXMąFD SLHUZV]DXFKZDáDZ
VSUDZLHZSURZDG]HQLDZ6SyáFHSURJUDPXPRW\ZDF\MQHJRGODNOXF]RZ\FKw *UXSLH .DSLWDáRZHMRVyEPDMąF\FKGHF\GXMąF\
ZSá\ZQDUR]ZyMSRV]F]HJyOQ\FKG]LHG]LQG]LDáDOQRĞFL*UXS\ RSDUWHJRQDSáDWQRĞFLDNFMDPLUR]OLF]DQ\PLZLQVWUXPHQWDFK
NDSLWDáRZ\FK.
2VRERPZ\EUDQ\PSU]H]=DU]ąGSU]\]QDQH]RVWDá\ RSFMHXSUDZQLDMąFHGRQDE\FLDDNFML6SyáNLRGJáyZQHJRDNFMRQDULXV]D
6SyáNL SRFHQLHQRPLQDOQHM 3URJUDPPRW\ZDF\MQ\ GDZDá SUDZRZ\EUDQ\P RVRERPGRQDE\FLD DNFML6SyáNL QD ]DVDGDFK
ZVND]DQ\FK Z SODQLH L Z LQG\ZLGXDOQLH ]DZLHUDQ\FK XPRZDFK RSFML &Dá\ SURJUDP PRW\ZDF\MQ\ VNáDGDá VLĊ ] WU]HFK
QLH]DOHĪQ\FK HWDSyZSURJUDPyZ JG]LH 3URJUDP , UHDOL]RZDQ\ E\á Z RNUHVLH 6-2018 3URJUDP ,, UHDOL]RZDQ\ E\á Z
RNUHVLH7-20193URJUDP,,,UHDOL]RZDQ\E\áZRNUHVLH8-2019
:DUXQNLHPXG]LDáXZSURJUDPDFKE\áD FLąJáRĞüZVSyáSUDF\.
3RQLĪHM]HVWDZLHQLHXFKZDáSRGMĊW\FKSU]H]=DU]ąGZVSUDZLHSURJUDPXPRW\ZDF\MQHJR

8FKZDáD =DU]ąGX ]  ZU]HĞQLD  URNX Z VSUDZLH SODQX RSF\MQHJR QDODWD -2018 – RNUHĞODáD OLVWĊ RVyE
RUD]LORĞüSU]\]QDQ\FKRSFML

8FKZDáD =DU]ąGX] OLVWRSDGD URNX Z VSUDZLH SODQX RSF\MQHJRQD ODWD -2019 – RNUHĞODáDOLVWĊRVyE
RUD]LORĞüSU]\]QDQ\FKRSFML

8FKZDáD =DU]ąGX ]  SDĨG]LHUQLND  URNX Z VSUDZLH SODQX RSF\MQHJR QD ODWD -2020 – RNUHĞODáD OLVWĊ
RVyERUD]LORĞüSU]\]QDQ\FKRSFML SURJUDP]RVWDá]PRG\ILNRZDQ\LZFDáRĞFL]UHDOL]RZDáVLĊZGZDODWDWM2019)
2GSRF]ąWNXWUZDQLDSURJUDPyZ PRW\ZDF\MQ\FKSU]\]QDQRáąF]QLHRSFML]F]HJRZRNUHVLHREMĊW\PVNRQVROLGRZDQ\PL
KLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL RGSRZLHGQLR




ZURNXSU]\]QDQRRSFML
ZURNXSU]\]QDQRRSFML
ZURNXSU]\]QDQRRSFML
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3RQLĪHM ]DPLHV]F]RQR WDEHOĊ SUH]HQWXMąFą UXFK RSFML Z RNUHVDFK REMĊW\FK QLQLHMV]\PL VNRQVROLGRZDQ\PL KLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL
RGGR RGGR RGGR



6DOGRSU]\]QDQ\FKRSFMLRGSRF]ąWNXWUZDQLDSURJUDPyZQDG]LHĔ

2 120

1 170

470

6DOGRQLH]UHDOL]RZDQ\FKRSFMLRGSRF]ąWNXWUZDQLDSURJUDPyZQDG]LHĔ

689

1 639

2 339

/LF]EDSU]\]QDQ\FKRSFMLZGDQ\PRNUHVLH 







/LF]EDXPRU]RQ\FKRSFMLZGDQ\PRNUHVLH -

-

-

-

/LF]EDZ\JDVá\FKRSFMLZGDQ\PRNUHVLH -

-

-

-

2 809

2 120

1 170

0

689

1 639

6DOGRSU]\]QDQ\FKRSFMLRGSRF]ąWNXWUZDQLDSURJUDPyZQDG]LHĔ
6DOGRQLH]UHDOL]RZDQ\FKRSFMLRGSRF]ąWNXWUZDQLDSURJUDPyZQDG]LHĔ

3URJUDP PRW\ZDF\MQ\ UR]OLF]DQ\ MHVW ]JRGQLH ] ]DVDGDPL 066)  3áDWQRĞFL Z IRUPLH DNFML D =DU]ąG 6SyáNL GRNRQDá
QLH]EĊGQ\FKV]DFXQNyZSRWU]HEQ\FKGRZ\FHQ\LXMĊFLDWHJRSURJUDPX6SyáNDGRNRQDáDZ\FHQ\SU]\XĪ\FLXPRGHOX%ODFND
– 6FKROHVD
=DáRĪHQLDSU]\MĊWHGRZ\FHQ\SURJUDPXPRW\ZDF\MQHJR
=DSDGDOQRĞüRSFMLZ
ODWDFK

&HQDZ\NRQDQLD
RSFML

:VNDĨQLN
]PLHQQRĞFL

6WRSDZROQDRG
U\]\ND

8SUDZQLHQLDSU]\]QDQH

ODWD

1 243





8SUDZQLHQLDSU]\]QDQH
8SUDZQLHQLDSU]\]QDQH
8SUDZQLHQLDSU]\]QDQH

ODWD
ODWD
ODWD

1 220
3 707
5 130









'DWDSU]\]QDQLDXSUDZQLHĔ

1D G]LHĔ ELODQVRZ\ URNX ILQDQVRZHJR ]DNRĔF]RQHJR  JUXGQLD  URNX SURJUDP\ PRW\ZDF\MQH ]RVWDá\
Z SHáQL ]UHDOL]RZDQH L ]DNRĔF]RQH 3URJUDP PRW\ZDF\MQ\ XMPRZDQ\ Vą Z RNUHVLH QDE\ZDQLD XSUDZQLHĔ MDNR NRV]W
ZVSUDZR]GDQLX]FDáNRZLW\FKGRFKRGyZ. RHDOL]DFMa SURJUDPXPRW\ZDF\MQHJRQLHZSá\QĊáDQDUR]ZRGQLHQLH]\VNXQDDNFMĊ
SRQLHZDĪQLHZ\VWąSLáDHPLVMDQRZ\FKDNFML


32'$7(.'2&+2'2:<
RGGR


RGGR


RGGR


987 323

2 910 397

3 058 584

-

-

209 714*







3RZVWDQLHLRGZUyFHQLHUyĪQLFSU]HMĞFLRZ\FK

(963 866)

411 555

576 043

3RGDWHNRGURF]RQ\

(963 866)











3RGDWHNELHĪąF\
5R]OLF]HQLHSRGDWNX]DRNUHVVSUDZR]GDZF]\
.RUHNW\REFLąĪHQLDSRGDWNRZHJR]DSRSU]HGQLHRNUHV\
3RGDWHNELHĪąF\
3RGDWHNRGURF]RQ\

3RGDWHNGRFKRGRZ\UD]HP

*KRUHNWD REFLąĪHQLD SRGDWNRZHJR XMĊWD Z  URNX GRW\F]\ ]PQLHMV]HQLD NRV]WyZ NZDOLILNRZDQ\FK XOJL %5
ZZ\QLNXX]\VNDQLDLQWHUSUHWDFMLRG.UDMRZHM,]E\6NDUERZHM.
:GQLXNZLHWQLDURNX.UDMRZD,QIRUPDFMD6NDUERZDZ\GDáDLQWHUSUHWDFMĊLQG\ZLGXDOQąGRW\F]ąFąZQLRVNRZDQHJR
SU]H] 6SyáNĊ ]DVWRVRZDQLD XOJL ,3 %R[ 6SyáND UR]OLF]DMąF SRGDWHN GRFKRGRZ\ RG RVyE SUDZQ\FK ]D URN REURWRZ\ 
VNRU]\VWDáD]XOJL,3%R[]XZ]JOĊGQLHQLHPSRZ\ĪV]HMGHF\]MLLX]\VNDQHNZDOLILNRZDQHGRFKRG\]NZDOLILNRZDQ\FKSUDZ
wáDVQRĞFLLQWHOHNWXDOQHMZUR]XPLHQLXSU]HSLVyZ,3%R[]RVWDá\RSRGDWNRZDQHSU]H]6SyáNĊSUHIHUHQF\MQąVWDZNąSRGDWNX
GRFKRGRZHJRRGRVyESUDZQ\FKZ\QRV]ąFą :HIHNFLHF]HJRF]ĊĞüELHĪąFDSRGDWNXGRFKRGRZHJR6SyáNL'RPLQXMąFHM
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01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ
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VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

XVWDORQD ]RVWDáD ZHGáXJ VWDZNL SRGDWNX GRFKRGRZHJR RG RVyE SUDZQ\FK UyZQHM  GOD SRGVWDZ\ RSRGDWNRZDQLD
RGSRZLDGDMąFHMGRFKRGRP]LQQ\FKĨUyGHáRUD]ZHGáXJVWDZNLGODSRGVWDZ\RSRGDWNRZDQLDRGSRZLDGDMąFHMGRFKRGRP
]NZDOLILNRZDQ\FKSUDZZáDVQRĞFLLQWHOHNWXDOQHM W]Z,3%ox).
8]JRGQLHQLH SRGDWNX GRFKRGRZHJR RG Z\QLNX SU]HG RSRGDWNRZDQLHP ] SRGDWNLHP GRFKRGRZ\P Z\ND]DQ\P
ZVNRQVROLGRZDQ\PVSUDZR]GDQLX]Z\QLNX SU]HGVWDZLDVLĊQDVWĊSXMąFR
RGGR


RGGR


RGGR


4 851 751

19 230 492

17 845 882



-

-





44 654

(3 067)

(16 866)

-

(38 000)

(12 318)

.RV]WyZWUZDOHQLHVWDQRZLąF\FKNRV]WyZX]\VNDQLDSU]\FKRGyZ 

625 579

520 549

299 585

1LHUR]SR]QDQHJRDNW\ZDQDSRGDWHNRGURF]RQ\RGXMHPQ\FKUyĪQLF
SU]HMĞFLRZ\FK 

142 889

-

277 770

(312 544)

(818 508)

(304 262)

580 144

-

-

-

-

209 714







0%

17%

22%

:\QLNSU]HGRSRGDWNRZDQLHP
3RGDWHNGRFKRGRZ\ZJVWDZNL
3RGDWHNGRFKRGRZ\ZJVWDZNL



8]JRGQLHQLHSRGDWNXGRFKRGRZHJR]W\WXáX
6WRVRZDQLDLQQHMVWDZNLSRGDWNRZHMZVSyáNDFK*UXS\ -)
3U]\FKRGyZQLHSRGOHJDMąF\FKRSRGDWNRZDQLX -)

8OJL (%5LQQH (-)
1LHUR]SR]QDQHJRDNW\ZDQDSRGDWHNRGURF]RQ\RGVWUDWSRGDWNRZ\FK 
.RUHNW\REFLąĪHQLDSRGDWNRZHJR]DSRSU]HGQLHRNUHV\ -)
3RGDWHNGRFKRGRZ\
(IHNW\ZQDVWDZNDSRGDWNRZD



=<6.1$$.&-ĉ,:<3à$&21('<:,'(1'<

 =\VNQDDNFMĊ
:ODWDFKLVSyáNDGRPLQXMąFDSRVLDGDáDIRUPĊSUDZQąVSyáNL]RR:URNXVSyáNDGRPLQXMąFD]PLHQLáDIRUPĊ
SUDZQąQDVSyáNĊDNF\MQą:NRQVHNZHQFML]\VNQDDNFMĊMHVWOLF]RQ\ZHGáXJIRUPXá\]\VNQHWWRSU]\SDGDMąF\XG]LDáRZFRP
SRGPLRWXGRPLQXMąFHJRSRG]LHORQ\SU]H]ĞUHGQLąZDĪRQąOLF]EĊDNFML]Z\Ná\FKZ\VWĊSXMąF\FKZGDQ\PRNUHVLH :Z\QLNX
]PLDQ\ IRUP\ SUDZQHM SU]HNV]WDáFRQR ¶ XG]LDáyZ Z ¶¶ DNFML : FHOX ]DSUH]HQWRZDQLD SRUyZQ\ZDOQRĞFL
ZVNDĨQLND]\VNQDDNFMĊGODRNUHVyZL]RVWDáDXVWDORQDWHRUHW\F]QDLORĞüDNFMLMDNRSU]HOLF]HQLHLORĞFLXG]LDáyZ
ZVNDĨQLNLHPNRQZHUVMLMDNL]RVWDáSU]\MĊW\SU]\]PLDQLHIRUP\SUDZQHM:VNDĨQLNNRQZHUVMLZ\QRVLá¶DNFML]DXG]LDá
3U]\Z\OLF]HQLXSRGVWDZRZHJR]\VNX VWUDW\ QDDNFMĊGUXSDVWRVXMHZOLF]QLNXNZRWĊ]\VNX VWUDW\ QHWWRSU]\SDGDMąFHJR
XG]LDáRZFRPSRGPLRWXGRPLQXMąFHJRW]QQLHZ\VWĊSXMHHIHNWUR]ZDGQLDMąF\ZSá\ZDMąF\QDNZRWĊ ]\VNX VWUDW\ 
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.DONXODFMĊ SRGVWDZRZHJR ]\VNX VWUDW\  QD DNFMĊ ZUD] ] X]JRGQLHQLHP ĞUHGQLHM ZDĪRQHM UR]ZRGQLRQHM OLF]E\ XG]LDáyZ
SU]HGVWDZLRQRSRQLĪHM
RGGR


RGGR


RGGR


27 500 000

27 500 000

27 500 000

27 500 000

27 500 000

27 500 000

4 828 296

15 908 540

14 001 541

3RGVWDZRZ\]\VN VWUDWD QDDNFMĊ 3/1







5R]ZRGQLRQ\]\VN VWUDWD QDDNFMĊ 3/1







4 828 296

15 908 540

14 001 541

3RGVWDZRZ\]\VN VWUDWD QDDNFMĊ 3/1







5R]ZRGQLRQ\]\VN VWUDWD QDDNFMĊ 3/1







/LF]EDDNFMLVWRVRZDQDMDNRPLDQRZQLNZ]RUX
ĝUHGQLDZDĪRQDOLF]EDDNFML]Z\Ná\FK
5R]ZDGQLDMąF\ZSá\ZRSFML]DPLHQQ\FKQDDNFMH
ĝUHGQLDZDĪRQDUR]ZRGQLRQDOLF]EDDNFML]Z\Ná\FK
']LDáDOQRĞüNRQW\QXRZDQD
=\VN VWUDWD QHWWR]G]LDáDOQRĞFLNRQW\QXRZDQHM

']LDáDOQRĞüNRQW\QXRZDQDL]DQLHFKDQD
=\VN VWUDWD QHWWR

 '\ZLGHQG\
6SyáNDGRPLQXMąFDQLHZ\SáDFDáD G\ZLGHQG\ XG]LDáRZFRP]DURN20176SyáNDGRPLQXMąFDZ\SáDFLáDG\ZLGHQGĊ]DURN
ZNZRFLH¶000¶000 ]áRW\FKWM ]áRW\FK QDMHGQąDNFMĊ. :\SáDWDPLDáDPLHMVFHZ URNX.
=JRGQLH]UHNRPHQGDFMą=DU]ąGX6SyáNLG\ZLGHQGD]DURNQLHEĊG]LHZ\SáDFDQD
 75$16$.&-(=32'0,27$0,32:,Ą=$1<0,
 3RGPLRWGRPLQXMąF\QDMZ\ĪV]HJRV]F]HEOD
3RGPLRWHPEH]SRĞUHGQLRGRPLQXMąF\P*UXS\MHVWVSyáND3&)*URXS6$3RGPLRWHPGRPLQXMąF\PQDMZ\ĪV]HJRV]F]HEOD
FDáHM *UXS\ MHVW 3DQ 6HEDVWLDQ :RMFLHFKRZVNL :\QLND WR ] IDNWX LĪ 3DQ 6HEDVWLDQ :RMFLHFKRZVNL MHVW ZLRGąF\P
DNFMRQDULXV]HP MHGQRVWNL GRPLQXMąFHM 3DQ 6HEDVWLDQ :RMFLHFKRZVNL MDNR RVREą IL]\F]QD L QLH VSRU]ąG]D VSUDZR]GDĔ
ILQDQVRZ\FKSRGDZDQ\FKGRSXEOLF]QHMZLDGRPRĞFL MLĊG]\QDURGRZ\SWDQGDUGRDFKXQNRZRĞFLÄ8MDZQLHQLHLQIRUPDFML
QDWHPDWSRGPLRWyZ SRZLą]DQ\FK GDOHMÄ065´ SXQNW ).
3DQ 6HEDVWLDQ :RMFLHFKRZVNL SHáQL UyZQLHĪ IXQNFMĊ 3UH]HVD =DU]ąGX Z 3&) *URXS 6$ 6]F]HJyáRZH LQIRUPDFMH
RZ\QDJURG]HQLDFK=DU]ąGXRUD]5DG\1DG]RUF]HM6SyáNLGRPLQXMąFHMSU]HGVWDZLRQRZQRFLHQU5.
 7UDQVDNFMH]DNFMRQDULXV]DPL
:SRQLĪV]\FKWDEHODFKSU]HGVWDZLRQRWUDQVDNFMH]DNFMRQDULXV]DPLVSyáNLGRPLQXMąFHMMDNLHPLDá\PLHMVFHZRNUHVLHREMĊW\P
QLQLHMV]\PLVNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL
1DG]LHĔL]DURN]DNRĔF]RQ\JUXGQLDU
6SU]HGDĪ

=DNXS

1DOHĪQRĞFL

=RERZLą]DQLD

3RĪ\F]NL
RWU]\PDQH

'\ZLGHQG\

$NFMRQDULXV]H6SyáNL

535 875

8 934 886

0

0

0

5 000 000

5D]HP



 









1DG]LHĔL]DURN]DNRĔF]RQ\JUXGQLD8 r.
6SU]HGDĪ

=DNXS

1DOHĪQRĞFL

=RERZLą]DQLD

3RĪ\F]NL
RWU]\PDQH

'\ZLGHQG\

$NFMRQDULXV]H6SyáNL

587 639

7 462 866

0

0

0

0

5D]HP
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1DG]LHĔL]DURN]DNRĔF]RQ\JUXGQLD7 r.
6SU]HGDĪ

=DNXS

1DOHĪQRĞFL

3RĪ\F]NL
RWU]\PDQH

=RERZLą]DQLD

'\ZLGHQG\

$NFMRQDULXV]H6SyáNL

571 889

7 236 823

0

0

0

0

5D]HP













3RĪ\F]NL
'\ZLGHQG\
RWU]\PDQH

3RGZ\ĪV]HQLH
NDSLWDáX

 7UDQVDNFMHSRGPLRWXGRPLQXMąFHJR]MHGQRVWNDPLSRZLą]DQ\PL
1DG]LHĔL]DURN]DNRĔF]RQ\JUXGQLDU
6SU]HGDĪ
3HRSOH&DQ)O\6S]RR
3HRSOH&DQ)O\8./LPLWHG

=DNXS

1DOHĪQRĞFL =RERZLą]DQLD

500 676

3 347 559

87 198

165 130

0

0

0

65 558

2 642 440

0

641 719

0

0

0

0

348 969

0

87 854

0

0

0

3HRSOH&DQ)O\86//&

185 379

0

0

0

0

0

1 918 700

5D]HP













1 

3RĪ\F]NL
'\ZLGHQG\
RWU]\PDQH

3RGZ\ĪV]HQLH
NDSLWDáX

3HRSOH&DQ)O\&DQDGD,QF

1DG]LHĔL]DURN]DNRĔF]RQ\JUXGQLDU
6SU]HGDĪ
3HRSOH&DQ)O\6S]RR
3HRSOH&DQ)O\8./LPLWHG

=DNXS

1DOHĪQRĞFL =RERZLą]DQLD

510 651

2 629 636

67 874

231 671

0

200 000

0

66 517

2 376 843

0

639 463

0

0

0

0

0

0

72 001

0

0

0

3HRSOH&DQ)O\86//&

278 558

295 083

0

0

0

0

0

5D]HP















3RĪ\F]NL
'\ZLGHQG\
RWU]\PDQH

3RGZ\ĪV]HQLH
NDSLWDáX

3HRSOH&DQ)O\&DQDGD,QF

1DG]LHĔL]DURN]DNRĔF]RQ\JUXGQLDU
6SU]HGDĪ

=DNXS

1DOHĪQRĞFL =RERZLą]DQLD

356 321

2 205 555

40 150

84 441

3HRSOH&DQ)O\8./LPLWHG

7 261

479 860

7 103

465 442

0

0

50 537

3HRSOH&DQ)O\&DQDGD,QF

0

0

0

0

0

0

29 743

3HRSOH&DQ)O\6S]RR

3HRSOH&DQ)O\86//&
5D]HP

0

64 833

0

58 281

0

56 865

0

0

0

37 323















 802:<*:$5$1&-,),1$162:<&+ 25$=$.7<:$, =2%2:,Ą=$1,$:$581.2:(
:GQLXOLVWRSDGDURNXQDU]HF]MHGQRVWNLGRPLQXMąFHM]RVWDáDZ\VWDZLRQDJZDUDQFMDEDQNRZDSU]H]%DQN3ROVND
.DVD2SLHNL6SyáND$NF\MQD*ZDUDQFMD]RVWDáDZ\VWDZLRQDZFHOX]DSHZQLHQLDZ\NRQDQLD]RERZLą]DĔ1DMHPF\ WM3&)
*URXS6$ Z\QLNDMąF\FK] XPRZ\QDMPX]DZDUWHMGDQLDSDĨG]LHUQLNDURNXSRPLĊG]\1DMHPFąD$%LV6S]RR
GDZQLHM$7HQDOL,QYHVWPHQWV6S]RR6SNRPDQG\WRZD)*ZDUDQFMD]RVWDáDZ\VWDZLRQDQDRNUHVMHGQHJRURNXGRGQLD
OLVWRSDGD2020 URNXLRSLHZDQDNZRWĊ¶100 ]áRW\FK. :GQLXOLVWRSDGDURNXSRGSLVDQRDQHNVQUGRSRZ\ĪHM
JZDUDQFMLEDQNRZHMSU]HGáXĪDMąF\RNUHVMHMRERZLą]\ZDQLDGRGQLDOLVWRSDGDURNX=JRGQLH]DQHNVHPQUZDUWRĞü
JZDUDQFMLEDQNRZHMZ\QRVL¶]áRW\FK ]PLDQDZDUWRĞFLZ\QLNDZ\áąF]QLH]H]PLDQ\NXUV3/1(85  3R]DSR]\FMą
RSLVDQąSRZ\ĪHMZ*UXSLHQLHZ\VWąSLá\ LQQH XPRZ\JZDUDQFMLILQDQVRZ\FK RUD]DNW\ZDL]RERZLą]DQLDZDUXQNRZH
 5<=<.2 '27<&=Ą&(,167580(17Ï:),1$162:<CH
*UXSD .DSLWDáRZD QDUDĪRQD MHVW QD ZLHOH URG]DMyZ U\]\Na ]ZLą]DQ\FK ] LQVWUXPHQWDPL ILQDQVRZ\PL $NW\ZD RUD]
]RERZLą]DQLDILQDQVRZH*UXS\ZSRG]LDOHQDNDWHJRULH]DSUH]HQWRZDQRZQRFLHQU6. 5\]\NLHPQDNWyUHQDUDĪRQDMHVW*UXSD
MHVW

U\]\NRU\QNRZHREHMPXMąFHU\]\NR EL]QHVRZH ZDOXWRZHRUD]U\]\NRVWRS\SURFHQWRZHM
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:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

U\]\NRNUHG\WRZH oraz
U\]\NRSá\QQRĞFL

=DU]ąG]DQLH U\]\NLHP ILQDQVRZ\P *UXS\ NRRUG\QRZDQH MHVW SU]H]6SyáNĊ GRPLQXMąFą. : SURFHVLH]DU]ąG]DQLDU\]\NLHP
QDMZDĪQLHMV]ąZDJĊPDMąQDVWĊSXMąFHFHOH

]DEH]SLHF]HQLHNUyWNRWHUPLQRZ\FKRUD]ĞUHGQLRWHUPLQRZ\FKSU]HSá\ZyZSLHQLĊĪQ\FK

VWDELOL]DFMDZDKDĔZ\QLNXILQDQVRZHJR*UXS\

Z\NRQDQLH]DNáDGDQ\FKSURJQR]ILQDQVRZ\FKSRSU]H]VSHáQLHQLH]DáRĪHĔEXGĪHWRZ\FK.
*UXSD QLH ]DZLHUD WUDQVDNFML QDU\QNDFK ILQDQVRZ\FK ZFHODFK VSHNXODF\MQ\FK 2G VWURQ\HNRQRPLF]QHM SU]HSURZDG]DQH
WUDQVDNFMHPDMąFKDUDNWHU]DEH]SLHF]DMąF\SU]HGRNUHĞORQ\PU\]\NLHP
 5\]\NREL]QHVRZH
5\]\NREL]QHVRZHZ\QLND]Z\VRNLHMNRQFHQWUDFMLSU]\FKRGyZ*UXS\]W\WXáXZVSyáSUDF\]MHGQ\P]Z\GDZFą PRQLHZDĪ
*UXSD QLH SURZDG]L G]LDáDOQRĞFL Z\GDZQLF]HM ]DZDUáD XPRZĊ SURGXNF\MQR-Z\GDZQLF]ą ] Z\GDZFą 5\]\NR WR Z\QLND
] LVWRWQHJR XG]LDáX Z\QDJURG]HĔ RWU]\P\ZDQ\FK RG ZVSRPQLDQHJR Z\GDZF\ Z SU]\FKRGDFK *UXS\ Z RNUHVLH REMĊW\P
QLQLHMV]\PLVNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL. 3UHPLHUDJU\ QDGNWyUąSUDFRZDáD *UXSDZRNUHVLH
REMĊW\P QLQLHMV]\PL VNRQVROLGRZDQ\PL KLVWRU\F]Q\PL LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL SODQRZDQD MHVW w 2021 rRNX
FRUyZQRZDĪQHEĊG]LH]NRĔFRZ\PUR]OLF]HQLHPLUHDOL]DFMąZDUXQNRZ\FKHOHPHQWyZXPRZ\ ]Z\GDZFą.
 5\]\NRZDOXWRZH
$QDOL]DZUDĪOLZRĞFLQDU\]\NRZDOXWRZH
*UXSD MHVW QDUDĪRQD QD U\]\NR ZDOXWRZH NWyUHJR ĨUyGáHP Vą DNW\ZD L ]RERZLą]DQLD ILQDQVRZH GHQRPLQRZDQH
ZZDOXWDFKREF\FK:LĊNV]RĞüWUDQVDNFMLZ*UXSLHSU]HSURZDG]DQ\FKMHVWZZDOXFLH LQQHMQLĪZDOXWDIXQNFMRQDOQD*UXS\
WRMHVWw EUR oraz USD. 6SyáNDQLHw\NRU]\VWXMHLQVWUXPHQWyZSRFKRGQ\FKZFHOX]DEH]SLHF]HQLD]PLDQNXUVyZ (NVSR]\FMD
QDU\]\NRZDOXWRZHXOHJD]PLDQRPZFLąJXURNXZ]DOHĪQRĞFLRGZROXPHQXWUDQVDNFMLSU]HSURZDG]DQ\FKZZDOXFLH
:WDEHOLSRQLĪHM]DSUH]HQWRZDQH]RVWDá\JáyZQHHNVSR]\FMHZDOXWRZH*UXS\RUD]SRWHQFMDOQH]\VNLVWUDW\NXUVRZHQDW\FK
HNVSR]\FMDFKEĊGąFHZ\QLNLHPKLSRWHW\F]QHMG]LHVLĊFLRSURFHQWRZHMDSUHFMDFMLGHSUHFMDFML]áRWHJRZ]JOĊGHPNXUVXZ\PLDQ\
ZDOXW.
:DKDQLD
NXUVX

:Sá\ZQDZ\QLNILQDQVRZ\
EUR

USD

GBP

CAD

UD]HP

6WDQQD
:]URVWNXUVXZDOXWRZHJR

10%

2 293 122

262 269

160 856

18 383

6SDGHNNXUVXZDOXWRZHJR

-10%

(2 293 122)

(262 269)

(160 856)

(18 383)




6WDQQD
:]URVWNXUVXZDOXWRZHJR

10%

2 621 664

864 186

99 382

-

6SDGHNNXUVXZDOXWRZHJR

-10%

(2 621 664)

(864 186)

(99 382)

-

:]URVWNXUVXZDOXWRZHJR

10%

1 266 703

1 390 476

165 719

1 765

6SDGHNNXUVXZDOXWRZHJR

-10%

(1 266 703)

(1 390 476)

(165 719)

(1 765)




6WDQQD
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1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 –
31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

:DUWRĞüZ\UDĪRQDZZDOXFLH
EUR

USD

GBP

:DUWRĞüSR
SU]HOLF]HQLX

CAD

6WDQQD
$NW\ZDILQDQVRZH  
3RĪ\F]NL
1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáH
QDOHĪQRĞFLILQDQVRZH

1 378 474

230 186

128 418

63 087

7 569 953

-

46 816

-

-

177 793

4 012 492

1 066 839

196 731

-

22 121 818

-

-

-

-

-

6 785

653 296

3 244

-

2 526 124

5 397 751

1 997 137

328 393

63 087

32 395 688

931 878

580 557

177 000

-

7 037 539

-

-

-

-

-

5 165 015

2 313 211

30 479

-

31 052 519

=RERZLą]DQLDILQDQVRZH - 

-

-

-

-

-

=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]
SR]RVWDáH]RERZLą]DQLDILQDQVRZH

-

595 399

944 730

-

6 753 411

6 096 893

3 489 167

207 479

-

44 843 469

$NW\ZDILQDQVRZH  

-

-

-

-

-

3RĪ\F]NL

-

-

-

-

-

709 137

1 304 501

295 000

51

8 885 773

3R]RVWDáHDNW\ZDILQDQVRZH
ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\
=RERZLą]DQLDILQDQVRZH - 
=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]
SR]RVWDáH]RERZLą]DQLDILQDQVRZH
(NVSR]\FMDQDU\]\NRZDOXWRZHUD]HP
6WDQQD
$NW\ZDILQDQVRZH  
3RĪ\F]NL
1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáH
QDOHĪQRĞFLILQDQVRZH
3R]RVWDáHDNW\ZDILQDQVRZH
ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\

(NVSR]\FMDQDU\]\NRZDOXWRZHUD]HP
6WDQQD

1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáH
QDOHĪQRĞFLILQDQVRZH
3R]RVWDáHDNW\ZDILQDQVRZH

-

-

-

-

-

2 327 792

2 689 971

57 593

8 805

19 368 723

=RERZLą]DQLDILQDQVRZH - 

-

-

-

-

-

=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]
SR]RVWDáH]RERZLą]DQLDILQDQVRZH

-

-

1 161 944

2 500

5 468 194

3 036 930

3 994 472

352 593

11 356

33 722 690

ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\

(NVSR]\FMDQDU\]\NRZDOXWRZHUD]HP

 $QDOL]DZUDĪOLZRĞFLQDU\]\NRVWRS\SURFHQWRZHM
5\]\NRVWRS\SURFHQWRZHMMHVWWRU\]\NRĪHZDUWRĞüJRG]LZDDOERSU]\V]áHSU]HSá\Z\SLHQLĊĪQH]LQVWUXPHQWXILQDQVRZHJR
EĊGą]PLHQLDüVLĊQDVNXWHN]PLDQVWySSURFHQWRZ\FK=XZDJLQDEUDNSRVLDGDQLDSU]H]*UXSĊRSURFHQWRZDQ\FK]RERZLą]DĔ
ILQDQVRZ\FKU\]\NRWRMHVWQLHLVWRWQH:Sá\ZU\]\ND]W\WXáX]PLDQ\RSURFHQWRZDQLDSRVLDGDQ\FKĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FKMHVW
QLHLVWRWQ\.
 5\]\NRNUHG\WRZH
3RGVWDZRZąSUDNW\Ną *UXS\] ]DNUHVX]DU]ąG]DQLDU\]\NLHP NUHG\WRZ\PMHVW GąĪHQLH GR]DZLHUDQLD WUDQVDNFML Z\áąF]QLH
]SRGPLRWDPLRSRWZLHUG]RQHMZLDU\JRGQRĞFL%LHĪąFHPRQLWRURZDQLHSR]LRPXQDOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJZSU]HNURMX
NRQWUDKHQWyZVáXĪ\ REQLĪDQLXSR]LRPXU\]\NDNUHG\WRZHJR]ZLą]DQHJR]W\PLDNW\ZDPL 0DNV\PDOQąHNVSR]\FMĊ*UXS\
QDU\]\NRNUHG\WRZHQDG]LHĔ]DNRĔF]HQLDRNUHVXVSUDZR]GDZF]HJRRG]ZLHUFLHGODZDUWRĞüELODQVRZDW\FKQDOHĪQRĞFL
*UXSDX]QDMHĪHPDMąRQHQLVNLHU\]\NRNUHG\WRZHMHĪHOLQLHVąSU]HWHUPLQRZDQHQDG]LHĔRFHQ\DNRQWUDKHQWSRWZLHUG]Lá
VDOGR ZLHU]\WHOQRĞFL. *UXSD SU]\MĊáD ĪH ]QDF]Q\ Z]URVW U\]\ND QDVWĊSXMH JG\ SU]HWHUPLQRZDQLH SáDWQRĞFL SU]HNUDF]D
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1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 –
31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

90 GQL -HĞOLZ]URVWU\]\NDNUHG\WRZHJRE\á]QDF]Q\XMPXMHVLĊVWUDW\RGSRZLHGQLHGODFDáHJRĪ\FLDLQVWUXPHQWX3R]\FMH
GOD NWyU\FK VWZLHUG]RQR Z]URVW U\]\ND NUHG\WRZHJR *UXSD WUDNWXMH MDNR DNW\ZD ILQDQVRZH GRWNQLĊWH XWUDWą ZDUWRĞFL
]HZ]JOĊGXQDU\]\NRNUHG\WRZH LUR]SR]QDMHRGSLV.
W UDPDFK QDOHĪQRĞFL ] W\WXáX GRVWDZ L XVáXJ VWDQRZLąF\FK QDMEDUG]LHM LVWRWQą NODVĊ DNW\ZyZ QDUDĪRQ\FK
QD U\]\NR NUHG\WRZH D WDNĪH Z SU]\SDGNX DNW\ZyZ ] W\WXáX XPRZ\ *UXSD  MHVW QDUDĪRQD QD U\]\NR NUHG\WRZH
Z ]ZLą]NX ] SRMHG\QF]\P ]QDF]ąF\P NRQWUDKHQWHP : RFHQLH *UXS\ ZVSRPQLDQ\ ]QDF]ąF\ NRQWUDKHQW MHVW ZLDU\JRGQ\
NUHG\WRZR 8Z]JOĊGQLDMąFEUDNKLVWRU\F]Q\FKRSyĨQLHĔZVSáDFLHQDOHĪQRĞFL V]DFXQNLRGSLVyZVąGRNRQ\ZDQHQD]DVDG]LH
]ELRURZHMDQDOHĪQRĞFL]RVWDá\SRJUXSRZDQHZHGáXJRNUHVXSU]HWHUPLQRZDQLD. 6]DFXQHNRGSLVXMHVWRSDUW\SU]HGHZV]\VWNLP
RKLVWRU\F]QLHNV]WDáWXMąFHVLĊSU]HWHUPLQRZDQLDLSRZLą]DQLH]DOHJDQLD]IDNW\F]QąVSáDFDOQRĞFLą]RVWDWQLFK4 ODW
:DUWRĞFLEUXWWRSRV]F]HJyOQ\FKJUXSRUD]Z\VRNRĞüRGSLVyZNV]WDáWRZDá\VLĊQDJUXGQLD2019 URNXQDJUXGQLD
URNXRUD]JUXGQLDURNXQDVWĊSXMąFR
6WDQQD
:VNDĨQLNRGSLVX
:DUWRĞüEUXWWR

3U]HWHUPLQRZDQLHQDOHĪQRĞFL
]W\WGRVWDZLXVáXJ

$NW\ZD]W\W
XPRZ\

ELHĪąFH

SRZ\ĪHM90 GQL

0%

0%

5D]HP

100%

5 787 138

14 837 634

3 245



2GSLVDNWXDOL]XMąF\

-

-

3 245



5D]HPRGSLV\

-

-





6WDQQD
:VNDĨQLNRGSLVX
:DUWRĞüEUXWWR

3U]HWHUPLQRZDQLHQDOHĪQRĞFL
]W\WGRVWDZLXVáXJ

$NW\ZD]W\W
XPRZ\

ELHĪąFH

SRZ\ĪHM90 GQL

0%

0%

5D]HP

100%

8 411 931

8 141 295

2 379



2GSLVDNWXDOL]XMąF\

-

-

2 379



5D]HPRGSLV\

-

-





6WDQQD

3U]HWHUPLQRZDQLHQDOHĪQRĞFL
]W\WGRVWDZLXVáXJ

$NW\ZD]W\W
XPRZ\
ELHĪąFH

:VNDĨQLNRGSLVX

SRZ\ĪHM90 GQL

5D]HP

0%

0%

100%

2 942 567

9 782 159

-



2GSLVDNWXDOL]XMąF\

-

-

-

-

5D]HPRGSLV\

-

-

-

-

:DUWRĞüEUXWWR

:RNUHVLHREMĊW\PQLQLHMV]\PLVNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL*UXSDQLHSURZDG]LáDQHJRFMDFML
LQLHGRNRQDáDXVWDOHĔNWyUHE\á\E\Z\QLNLHP]QDF]ąFHJRZ]URVWXU\]\NDNUHG\WRZHJR ZZ\QLNXNWyU\FK]PLDQRPXOHJá\E\
WHUPLQ\ SáDWQRĞFL DQL Z LQQ\ VSRVyE ]RVWDá\E\ ]PRG\ILNRZDQH RF]HNLZDQH SU]HSá\Z\ ] SRVLDGDQ\FK QDOHĪQRĞFL ] W\WXáX
GRVWDZLXVáXJ RUD]DNW\ZyZ]W\WXáXXPRZ\. *UXSDQLHSU]\MPXMH]DEH]SLHF]HĔGODQDOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ
: UDPDFK SURZDG]RQHM G]LDáDOQRĞFL *UXSD QLH QDE\ZD DNW\ZyZ ILQDQVRZ\FK GRWNQLĊW\FK XWUDWą ZDUWRĞFL ]H Z]JOĊGX
QDU\]\NRNUHG\WRZH.
'OD ZV]\VWNLFK VNáDGQLNyZ DNW\ZyZ ILQDQVRZ\FK D WDNĪH GOD DNW\ZyZ ] W\WXáX XPRZ\ LFK ZDUWRĞü ELODQVRZD QDMOHSLHM
RG]ZLHUFLHGODPDNV\PDOQHQDUDĪHQLH*UXS\QDU\]\NRNUHG\WRZH
 5\]\NRSá\QQRĞFL
*UXSD .DSLWDáRZD MHVW QDUDĪRQD QD U\]\NR XWUDW\ Sá\QQRĞFL WM ]GROQRĞFL GR WHUPLQRZHJR UHJXORZDQLD ]RERZLą]DĔ
ILQDQVRZ\FK*UXSD]DU]ąG]DU\]\NLHPSá\QQRĞFLSRSU]H]PRQLWRURZDQLHWHUPLQyZSáDWQRĞFLRUD]]DSRWU]HERZDQLDQDĞURGNL
SLHQLĊĪQHZ]DNUHVLHREVáXJLNUyWNRWHUPLQRZ\FKSáDWQRĞFL WUDQVDNFMHELHĪąFHPRQLWRURZDQHZRNUHVDFKW\JRGQLRZ\FK RUD]
GáXJRWHUPLQRZHJR]DSRWU]HERZDQLDQDJRWyZNĊQDSRGVWDZLHSURJQR]SU]HSá\ZyZSLHQLĊĪQ\FKDNWXDOL]RZDQ\FKZRNUHVDFK
PLHVLĊF]Q\FK =DSRWU]HERZDQLH QD JRWyZNĊ SRUyZQ\ZDQH MHVW ] GRVWĊSQ\PL ĨUyGáDPL SR]\VNDQLD ĞURGNyZ RUD]
NRQIURQWRZDQHMHVW]LQZHVW\FMDPLZROQ\FKĞURGNyZ *UXSDQLHNRU]\VWD]LQVWUXPHQWyZSRFKRGQ\FK 1DSRV]F]HJyOQHGDW\
ELODQVRZH Z *UXSLH QLH Z\VWĊSRZDá\ ZROQHOLPLW\NUHG\WRZH ZUDFKXQNDFK ELHĪąF\FK *UXSD KLVWRU\F]QLH QLHNRU]\VWDáD
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1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 –
31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

] WDNLFKLQVWUXPHQWyZ *UXSD ]DU]ąG]D Sá\QQRĞFLą SURJQR]XMąF KDUPRQRJUDP SUDF LWHUPLQ\ GRVWDUF]DQLD SRV]F]HJyOQ\FK
HWDSyZSURGXNFMLJLHU GR:\GDZF\]DNWyUHRWU]\P\ZDüEĊG]LHSáDWQRĞFL.
1DG]LHĔELODQVRZ\]RERZLą]DQLDILQDQVRZH*UXS\PLHĞFLá\VLĊZQDVWĊSXMąF\FKSU]HG]LDáDFKWHUPLQyZZ\PDJDOQRĞFL

'áXJRWHUPLQRZH

.UyWNRWHUPLQRZH
GRP-F\

od 3 do
P-F\

3U]HSá\Z\UD]HP
SU]HG
]G\VNRQWRZDQLHP

od 12 do
P-F\

6WDQQD
/HDVLQJ

234 301

220 246

544 587

999 134

=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]
SR]RVWDáH]RERZLą]DQLDILQDQVRZH

5 593 916

-

-

5 593 916

(NVSR]\FMDQDU\]\NRSá\QQRĞFLUD]HP

5 828 217

220 246

544 587

6 593 050

6WDQQD 
/HDVLQJ

214 299

655 884

908 883

1 779 066

=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]
SR]RVWDáH]RERZLą]DQLDILQDQVRZH

8 112 108

-

-

8 112 108

(NVSR]\FMDQDU\]\NRSá\QQRĞFLUD]HP

8 326 407

655 884

908 883

9 891 174

149 931

458 880

796 012

1 404 823

=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]
SR]RVWDáH]RERZLą]DQLDILQDQVRZH

6 716 154

-

-

6 716 154

(NVSR]\FMDQDU\]\NRSá\QQRĞFLUD]HP

6 866 085

458 880

796 012

8 120 977

6WDQQD
/HDVLQJ

3RQLĪV]DWDEHODSUH]HQWXMHQDGZ\ĪNĊGRVWĊSQ\FKw *UXSLH ĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FKQDGVXPą]RERZLą]DĔ ]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ
RUD] SR]RVWDáH ]RERZLą]DQLD L NUyWNRWHUPLQRZHM F]ĊĞFL ]RERZLą]DQLD ] W\WXáX OHDVLQJX : RNUHVLH REMĊW\P QLQLHMV]\PL
VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL*UXSDJHQHURZDáDLVWRWQHQDGZ\ĪNLDU\]\NRXWUDW\Sá\QQRĞFL
QLHZ\VWąSLáR
=RERZLą]DQLD]W\WXáX
GRVWDZLXVáXJRUD]
SR]RVWDáH]RERZLą]DQLD
/HDVLQJ F]ĊĞü
NUyWNRWHUPLQRZD

ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFK
HNZLZDOHQW\

6WDQQD

6 048 463

29 125 392

23 076 929

6WDQQD

8 982 291

37 131 365

28 149 074

6WDQQD

7 324 965

20 785 961

13 460 996

1DGZ\ĪND

 =$5=Ą'=$1,(.$3,7$à(0
*UXSD .DSLWDáRZD ]DU]ąG]D NDSLWDáHP Z FHOX ]DSHZQLHQLD ]GROQRĞFL NRQW\QXRZDQLD G]LDáDOQRĞFL SU]H] *UXSĊ
oraz ]DSHZQLHQLD RF]HNLZDQHM VWRS\ ]ZURWX GOD DNFMRQDULXV]\ L LQQ\FK SRGPLRWyZ ]DLQWHUHVRZDQ\FK NRQG\FMą ILQDQVRZą
*UXS\ *UXSD QDELHĪąFR PRQLWRUXMHSR]LRPĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FK L]GROQRĞüSRNU\ZDQLD]RERZLą]DĔKDQGORZ\FK.
=DUyZQR*UXSDMDNL6SyáNDGRPLQXMąFDQLHSRGOHJDMą]HZQĊWU]Q\PZ\PRJRPNDSLWDáRZ\P
:RNUHVLHREMĊW\PVNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PLSU]HGVWDZLRQHZ\ĪHMZVNDĨQLNLNV]WDáWRZDá\
VLĊQDQDVWĊSXMąF\PSR]LRPLH
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1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 –
31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1







51 730 691

48 621 930

30 041 507

3RĪ\F]NLSRGSRU]ąGNRZDQHRWU]\PDQHRGZáDĞFLFLHOD

-

-

-

.DSLWDá]Z\FHQ\LQVWUXPHQWyZ]DEH]SLHF]DMąF\FK
SU]HSá\Z\ -)

-

-

-

51 730 691

48 621 930

30 041 507

51 730 691

48 621 930

30 041 507

.DSLWDá
.DSLWDáZáDVQ\

.DSLWDá
ħUyGáDILQDQVRZDQLDRJyáHP
.DSLWDáZáDVQ\
.UHG\W\SRĪ\F]NLLQQHLQVWUXPHQW\GáXĪQH

-

-

-

999 135

1 779 066

1 404 823

52 729 826

50 400 996

31 446 330

1

1

1

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM

5 302 050

18 452 836

18 636 800

$PRUW\]DFMD

4 487 410

3 927 245

3 691 299

EBITDA*

9 789 460

22 380 081

22 328 099

-

-

-

/HDVLQJ

999 135

1 779 066

1 404 823

'áXJ

999 135

1 779 066

1 404 823

,





29 125 392

37 131 365

20 785 961

6 444 870

11 060 160

10 154 371



3,



/HDVLQJ
ħUyGáDILQDQVRZDQLDRJyáHP
:VNDĨQLNNDSLWDáXGRĨUyGHáILQDQVRZDQLDRJyáHP
(%,7'$

'áXJ
.UHG\W\SRĪ\F]NLLQQHLQVWUXPHQW\GáXĪQH

:VNDĨQLNGáXJXGR(%,7'$
ĝURGNLSLHQLĊĪQH
=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH
:VNDĨQLNQDW\FKPLDVWRZHMSá\QQRĞFL**

* (%,7'$NDONXORZDQDMHVWMDNR]\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHMSRZLĊNV]RQD RNRV]WDPRUW\]DFML
:VNDĨQLNQDW\FKPLDVWRZHMSá\QQRĞFLNDONXORZDQ\MHVWMDNRLORUD]ĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FKL]RERZLą]DĔNUyWNRWHUPLQRZ\FK
 ='$5=(1,$32'1,8%,/$162:<0
3RGQLXUZ\VWąSLá\QDVWĊSXMąFH]GDU]HQLDNWyUHQLHZ\PDJDá\XMĊFLDZ QLQLHMV]HM VNRQVROLGRZDQHM KLVWRU\F]QHM
LQIRUPDFMLILQDQVRZHM


3RGZ\ĪV]HQLHNDSLWDáX]DNáDGRZHJRVSyáNL3&)86
:GQLDFKOXWHJRF]HUZFDLOLSFDUQDSRGVWDZLHSLVHPQ\FK]JyGPHQHGĪHUD3&)86Z\UDĪRQ\FK
SR]DSRVLHG]HQLHPQDVWąSLáRSRGZ\ĪV]HQLHNDSLWDáX]DNáDGRZHJRVSyáNL3&)86NDĪGRUD]RZRZNZRFLH W\V
86' áąF]QLHZNZRFLHPOQ86' 3RGZ\ĪV]HQLDNDSLWDáX]RVWDá\SRNU\WHZNáDGHPSLHQLĊĪQ\PSU]H] 6SyáNĊ
MDNRMHG\QHJRZVSyOQLND3&)86ĝURGNLSRFKRG]ąFH]SRGZ\ĪV]HQLDNDSLWDáX]DNáDGRZHJR]RVWDá\ SU]H]QDF]RQH
QDVILQDQVRZDQLHNDSLWDáXREURWRZHJR3&)86



5HMHVWUDFMDSRáąF]HQLD3&)*URXS6$]3HRSOH&DQ)O\6S]RR
1D 'DWĊ QLQLHMV]HMVNRQVROLGRZDQHM KLVWRU\F]QHMLQIRUPDFML ILQDQVRZHM 3&) *URXS 6$ Ä6SyáND 3U]HMPXMąFD´ 
SRáąF]\áDVLĊ]3HRSOH&DQ)O\6 p. z o.o. Ä6SyáND3U]HMPRZDQD´ . 3U]HGSRáąF]HQLHPVSyáND3U]HMPXMąFDSRVLDGDáD
 XG]LDáyZ Z NDSLWDOH ]DNáDGRZ\P 6SyáNL 3U]HMPRZDQHM XSUDZQLDMąF\FK GR Z\NRQ\ZDQLD  JáRVyZ
QD ]JURPDG]HQLX ZVSyOQLNyZ 6SyáNL 3U]HMPRZDQHM 3RáąF]HQLH QDVWąSLáR w WU\ELH DUW    SNW   .6+
WMSRSU]H]SU]HQLHVLHQLHFDáHJRPDMąWNX3HRSOH&DQ)O\6S]RR MDNRVSyáNLSU]HMPRZDQHMQD(PLWHQWDMDNRVSyáNĊ
SU]HMPXMąFą]XZ]JOĊGQLHQLHPDUW.6+SU]HZLGXMąFHJRXSURV]F]RQąSURFHGXUĊáąF]HQLDVSyáHN:GQLX
PDMDU3&)*URXS6$RUD]3HRSOH&DQ)O\6S] o.o. X]JRGQLá\LSRGSLVDá\SODQSRáąF]HQLD3RáąF]HQLH
QDVWąSLáRZGQLXVLHUSQLDU3RáąF]HQLHQLHEĊG]LHPLDáRZSá\ZXQDSU]\V]áHVNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLH
ILQDQVRZH*UXS\JG\ĪE\áRWRSRáąF]HQLHSRGPLRWyZGRPLQXMąFHJRL]DOHĪQHJR.
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3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM



:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

:Sá\ZSDQGHPLL&29,'-QDG]LDáDOQRĞü*UXS\
1DGDWĊQLQLHMV]HM VNRQVROLGRZDQHM KLVWRU\F]QHMLQIRUPDFML ILQDQVRZHJRZRFHQLH=DU]ąGX6SyáNLSDQGHPLDZLUXVD
&29,'-QLHSRZLQQDPLHü]QDF]ąFHJRZSá\ZXQDZ\QLNL*UXS\LQLH]DJUDĪDNRQW\QXDFMLG]LDáDOQRĞFL*UXS\
Z RNUHVLH  PLHVLĊF\ RG NRĔFD RNUHVX VSUDZR]GDZF]HJR 3R]\W\ZQ\P DVSHNWHP MHVW IDNW LĪ ]GHF\GRZDQD
ZLĊNV]RĞüSU]\FKRGyZUHDOL]RZDQ\FKSU]H]*UXSĊZ\QLND]SURGXNFMLJLHUQD]OHFHQLHQLH]DOHĪQ\FK:\GDZFyZ
7DNLPRGHOSURZDG]HQLDG]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM]DSHZQLD*UXSLHX]\VNLZDQLHSU]\FKRGyZ]UHDOL]DFMLSURGXNFML
NWyUH QLH Vą X]DOHĪQLRQH RG ZSá\ZX &29,'- QD JOREDOQą VSU]HGDĪ JLHU 2VLąJDQH Z WHQ VSRVyE SU]H] *UXSĊ
SU]\FKRG\]DSHZQLDMąSRNU\FLHNRV]WyZRSHUDF\MQ\FKSURZDG]HQLDG]LDáDOQRĞFLDZ\JHQHURZDQDPDUĪDSR]ZDOD
QD]DSHZQLHQLHNRQW\QXDFMLG]LDáDOQRĞFL*UXS\



8PRZDSRĪ\F]NLXG]LHORQD3&)86 SU]H]%HYHUO\%DQN 7UXVW&RPSDQ\1$
: GQLX  NZLHWQLD  U 3&) 86 ]DZDUáD XPRZĊ SRĪ\F]NL QD NZRWĊ  W\V 86' ] %HYHUO\ %DQN
7UXVW&RPSDQ\1$3RĪ\F]ND]RVWDáDXG]LHORQDZUDPDFKSURJUDPXZVSDUFLDÄ3D\FKHFN3URWHFWLRQ3URJUDP´
SURZDG]RQHJRZ86$SU]H]U]ąGRZąDJHQFMĊ6PDOO%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQZ]ZLą]NX]SDQGHPLą&29,'-19
ZFHOX]DEH]SLHF]HQLDPLHMVFSUDF\$JHQFMDJZDUDQWXMHSRĪ\F]NLXG]LHODQHSU]H]LQVW\WXFMHILQDQVRZHZUDPDFK
WHJRSURJUDPX3RĪ\F]ND]RVWDáDXG]LHORQDZFHOXSRNU\FLDNRV]WyZSUDFRZQLNyZ3&)86RUD]ZZ\VRNRĞFLGR
NZRW\SRĪ\F]NLLQQ\FKNRV]WyZELHĪąFHMG]LDáDOQRĞFL3&)86 WDNLFKMDNQSF]\QV]QDSRGVWDZLHXPyZ
QDMPX OXE RSáDW\ HNVSORDWDF\MQH  =GDU]HQLH Z PRPHQFLH Z\VWąSLHQLa ZSá\QLH QD SU]\V]áH VNRQVROLGRZDQH
VSUDZR]GDQLHILQDQVRZH*UXS\SRSU]H]ZSá\ZĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FKLZ]URVWVDOGDSR]\FMLÄĞURGNLSLHQLĊĪQHLLFK
HNZLZDOHQW\´RUD]Z]URVWVDOGD]RERZLą]DĔZSR]\FMLÄNUHG\W\SRĪ\F]NLLLQQHLQVWUXPHQW\GáXĪQH´UPRU]HQLH
F]ĊĞFLU]ąGRZHJRZVSDUFLDR]QDF]DüEĊG]LHZ]URVWÄSR]RVWDá\FKSU]\FKRGyZRSHUDF\MQ\FK´



8PRZDVXEZHQFML]3ROVNLP)XQGXV]HP5R]ZRMX6$ZUDPDFKSURJUDPXU]ąGRZHJR]ZLą]DQHJR]SDQGHPLą
&29,'-
: GQLX  NZLHWQLD  U 6SyáND ]DZDUáD XPRZĊ VXEZHQFML ] 3ROVNLP )XQGXV]HP 5R]ZRMX 6$ Z UDPDFK
SURJUDPX U]ąGRZHJR Ä7DUF]D )LQDQVRZD 3ROVNLHJR )XQGXV]X 5R]ZRMX GOD 0LNUR 0Dá\FK L ĝUHGQLFK )LUP´
Ä3URJUDP´ RIHUXMąFHJR ZVSDUFLHILQDQVRZH GOD SU]HGVLĊELRUFyZ Z]ZLą]NX ]H]ZDOF]DQLHPVNXWNyZ SDQGHPLL
&29,'- 6XEZHQFMDRWU]\PDQDSU]H] 6SyáNĊ Z\QRVL POQ3/1 L PRĪH ]RVWDü Z\NRU]\VWDQD SU]H] 6SyáNĊ
QDFHOHRNUHĞORQHV]F]HJyáRZRZUHJXODPLQLH3URJUDPX =GDU]HQLHZPRPHQFLHZ\VWąSLHQLa ZSá\QLHQDSU]\V]áH
VNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLHILQDQVRZH*UXS\SRSU]H]ZSá\ZĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FKL Z]URVWVDOGDSR]\FMLÄĝURGNL
SLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\´ oraz Z]URVWVDOGD]RERZLą]DĔZSR]\FML ÄKUHG\W\SRĪ\F]NLLLQQHLQVWUXPHQW\GáXĪQH´.
8PRU]HQLHF]ĊĞFLU]ąGRZHJRZVSDUFLDR]QDF]DüEĊG]LHZ]URVWÄSR]RVWDá\FKSU]\FKRGyZRSHUDF\MQ\FK´



8PRZDXG]LHOHQLDLZ\SáDW\XOJLSRGDWNRZHMQDU]HF]3&)&DQDGD ,QF
:PDMX  U 3&) &DQDGD ,QF RWU]\PDáD RG XU]ĊGXSRGDWNRZHJRSURZLQFML 4XHEHF 5HYHQX 4XHEHF  NZRWĊ
W\V&$'W\WXáHPXOJLSRGDWNRZHM]ZLą]DQHM]QDNáDGDPL QDZ\NRQDQLHRNUHĞORQ\FKXVáXJPXOWLPHGLDOQ\FK
W]ZPXOWLPHGLDWD[UHOLHI SRSU]H]X]\VNDQLHF]ĊĞFLRZHJR]ZURWXNRV]WyZZ\NRQDQLDSU]H]SRGPLRW]HZQĊWU]Q\
W]Z SU]HU\ZQLNyZ ILOPRZ\FK GLDORJyZ RUD] SR]RVWDá\FK XVáXJ SURJUDPLVW\F]Q\FK L SURMHNWRZ\FK GR JU\
2WU]\PDQD NZRWDVWDQRZL  VXP\ RMDNą ZQLRVNRZDáD3&) &DQDGD ,QF :]ZLą]NX ] SDQGHPLą &29,'-19
F]\QQRĞFL VSUDZG]DMąFH SU]H] XU]ąG SRGDWNRZ\ SURZLQFML  4XHEHF ]RVWDá\ ZVWU]\PDQH 3R]RVWDáD NZRWD 
ZQLRVNRZDQHMVXP\]RVWDQLHSU]HND]DQD3&)&DQDGD ,QF. SR]DNRĔF]HQLXF]\QQRĞFLVSUDZG]DMąF\FK=GDU]HQLHZ
PRPHQFLH Z\VWąSLHQLa ZSá\QLH QD SU]\V]áH VNRQVROLGRZDQH VSUDZR]GDQLH ILQDQVRZH *UXS\ SRSU]H] ZSá\Z
ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK L Z]URVW VDOGD SR]\FML ÄĝURGNL SLHQLĊĪQH L LFK HNZLZDOHQW\´ oraz REQLĪHQLH VDOGD SR]\FML
ÄNDOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáHQDOHĪQRĞFL´



,QWHUSUHWDFMDLQG\ZLGXDOQDGRW\F]ąFDVWRVRZDQLDXOJL,3%R[
: GQLX  NZLHWQLD  URNX .UDMRZD ,QIRUPDFMD 6NDUERZD Z\GDáD LQWHUSUHWDFMĊ LQG\ZLGXDOQą GRW\F]ąFą
ZQLRVNRZDQHJRSU]H]6SyáNĊ]DVWRVRZDQLDXOJL,3%R[6SyáNDUR]OLF]DMąFSRGDWHNGRFKRGRZ\RGRVyESUDZQ\FK
]DURNREURWRZ\VNRU]\VWDáD]XOJL,3%R[]XZ]JOĊGQLHQLHPGHF\]ML.UDMRZHM,QIRUPDFML6NDUERZHMLX]\VNDQH
NZDOLILNRZDQHGRFKRG\]NZDOLILNRZDQ\FKSUDZZáDVQRĞFLLQWHOHNWXDOQHMZUR]XPLHQLXSU]HSLVyZ,3%R[]RVWDá\
RSRGDWNRZDQH SU]H] 6SyáNĊ SUHIHUHQF\MQą VWDZNą SRGDWNX GRFKRGRZHJR RG RVyE SUDZQ\FK Z\QRV]ąFą  W
NROHMQ\FKRNUHVDFKSRGDWNRZ\FK6SyáNDUyZQLHĪSODQXMHNRU]\VWDQLH]SUHIHUHQF\MQHMVWDZNLZ\QLNDMąFHM]XOJL,3
%R[*UXSDSODQXMHĪHZSU]\V]á\FKRNUHVDFKVSUDZR]GDZF]\FKZSá\QLHWRSRSU]H]]PQLHMV]HQLHZ\VRNRĞFLSR]\FML
Ä3RGDWNXGRFKRGRZHJR´ZVNRQVROLGRZDQ\FKVSUDZR]GDQLDFK]Z\QLNX



3RGMĊFLH8FKZDá\(PLV\MQHMRUD]8FKZDá\R(PLVML:DUUDQWyZ
:GQLXF]HUZFDU1DG]Z\F]DMQH:DOQH=JURPDG]HQLH6SyáNLSRGMĊáR8FKZDáĊ(PLV\MQąEĊGąFąSRGVWDZą
SUDZQądo XELHJDQLDVLĊRGRSXV]F]HQLHLZSURZDG]HQLDDNFML 3&)*URXS6$ GRREURWXQDU\QNXUHJXORZDQ\P
SURZDG]RQ\PSU]H]*3:L LFKUHMHVWUDFMĊZ.'3:RUD]8FKZDáĊR(PLVML:DUUDQWyZ

F-70

65 / 68

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM
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VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

 32=267$à(,1)250$&-(
 :\EUDQHGDQHILQDQVRZHSU]HOLF]RQHQD(85
:RNUHVDFKREMĊW\FKQLQLHMV]\PLVNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PLGRSU]HOLF]HQLDZ\EUDQ\FK
GDQ\FKILQDQVRZ\FK]DVWRVRZDQRQDVWĊSXMąFHĞUHGQLHNXUV\Z\PLDQ\]áRWHJRZVWRVXQNXGR(85XVWDODQHSU]H]1DURGRZ\
%DQN3ROVNL

NXUV RERZLą]XMąF\ QD RVWDWQL G]LHĔ RNUHVX VSUDZR]GDZF]HJR   3/1(85 31.12.2018 
3/1(852017 3/1(85

ĞUHGQL NXUV Z RNUHVLH REOLF]RQ\ MDNR ĞUHGQLD DU\WPHW\F]QD NXUVyZ RERZLą]XMąF\FK QD RVWDWQL G]LHĔ NDĪGHJR
PLHVLąFD Z GDQ\P RNrHVLH 01.01 - 3/N/(85 01.01 - 31.12.2018  PLN/(85 31.12.2017  3/1(85
NDMZ\ĪV]\LQDMQLĪV]\NXUVRERZLą]XMąF\ZNDĪG\PRNUHVLH NV]WDáWRZDáVLĊQDVWĊSXMąFR
01.01 - 31.12.2019PLQLPXP 3/1(85PDNVLPXP 3/1/EUR;
01.01 - 31.12.2018PLQLPXP 3978 3/1(85 PDNVLPXP3/1/EUR;
01.01 - 31.12.2017PLQLPXP 4157 PLN/EURPDNVLPXP3/1(85
3RGVWDZRZHSR]\FMHVNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLD]V\WXDFMLILQDQVRZHMVNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLD]Z\QLNX oraz
VNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLD]SU]HSá\ZyZSLHQLĊĪQ\FKSU]HOLF]RQHQD(85SU]HGVWDZLDWDEHOD
od 01.01 do
31.12.2019

od 01.01 do
31.12.2018

od 01.01 do
31.12.2017

od 01.01 do
31.12.2019

3/1

od 01.01 do
31.12.2018

od 01.01 do
31.12.2017

(85

6NRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLH]
Z\QLNX
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\

83 935 536

70 302 200

44 065 819

19 511 913

16 476 177

10 381 374

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFL
RSHUDF\MQHM

5 302 050

18 452 836

18 636 800

1 232 531

4 324 647

4 390 605

=\VN VWUDWD SU]HGRSRGDWNRZDQLHP

4 851 752

19 230 492

17 845 882

1 127 853

4 506 900

4 204 274

=\VN VWUDWD QHWWR

4 828 296

15 908 540

14 001 541

1 122 401

3 728 360

3 298 594

=\VN VWUDWD QHWWRSU]\SDGDMąF\
DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNL GRPLQXMąFHM

4 828 296

15 908 540

14 001 541

1 122 401

3 728 360

3 298 594

=\VNQDXG]LDá DNFMĊ  3/1













5R]ZRGQLRQ\]\VNQDXG]LDá DNFMĊ 
(PLN)













X

X

X







ĝURGNLSLHQLĊĪQHQHWWR]G]LDáDOQRĞFL
RSHUDF\MQHM

1 765 421

19 693 801

21 817 301

410 395

4 615 482

5 139 892

ĝURGNLSLHQLĊĪQHQHWWR]G]LDáDOQRĞFL
LQZHVW\F\MQHM

(3 818 278)

(2 490 786)

(4 287 152)

(887 609)

(583 746)

(1 010 001)

ĝURGNLSLHQLĊĪQHQHWWR]G]LDáDOQRĞFL
ILQDQVRZHM

(5 953 116)

(857 611)

(653 923)

(1 383 880)

(200 992)

(154 056)

=PLDQDQHWWRVWDQXĞURGNyZ
SLHQLĊĪQ\FKLLFKHNZLZDOHQWyZ

(8 005 972)

16 345 404

16 876 226

(1 861 093)

3 830 745

3 975 835

X

X

X







58 730 153

61 564 845

41 567 933

13 791 277

14 317 406

9 966 178

ĝUHGQLNXUV3/1(85ZRNUHVLH
6NRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLH]
SU]HSá\ZyZSLHQLĊĪQ\FK

ĝUHGQLNXUV3/1(85ZRNUHVLH
6NRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLH]
V\WXDFMLILQDQVRZHM
$NW\ZD
=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

554 592

1 882 755

1 372 055

130 232

437 850

328 959

6 444 870

11 060 160

10 154 371

1 513 413

2 572 130

2 434 576

.DSLWDáZáDVQ\

51 730 691

48 621 930

30 041 507

12 147 632

11 307 426

7 202 644

.DSLWDáZáDVQ\SU]\SDGDMąF\
DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNLGRPLQXMąFHM

51 730 691

48 621 930

30 041 507

12 147 632

11 307 426

7 202 644

X

X

X







=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

.XUV3/1(85QDNRQLHFRNUHVX
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:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

 :<1$*52'=(1,$&=à21.Ï:=$5=Ą'8 ,5$'<1$'=25&=(WDUWRĞüZ\QDJURG]HĔLLQQ\FKĞZLDGF]HĔGOD &]áRQNyZ =DU]ąGXL5DG\1DG]RUF]HM6SyáNLGRPLQXMąFHM Z\QLRVáD
:VSyáNDFK]DOHĪQ\FK

W SSyáFHGRPLQXMąFHM

5D]HP

:\QDJURG]HQLH

,QQH
ĞZLDGF]HQLD

:\QDJURG]HQLH

,QQH
ĞZLDGF]HQLD

48 000

941 500

149 472

-



-

850 269

-

-



48 000

1 791 769

149 472

-



48 364

779 000

166 384

-



-

673 393

-

-



48 364

1 452 393

166 384

-



48 000

961 000

42 230

-



-

696 407

-

-



48 000

1 657 407

42 230

-



2NUHVRGGR
3UH]HV=DU]ąGX- 6HEDVWLDQ:RMFLHFKRZVNL
&]áRQNRZLH5DG\1DG]RUF]HM
5D]HP
2NUHVRGGR
3UH]HV=DU]ąGX- 6HEDVWLDQ:RMFLHFKRZVNL
&]áRQNRZLH5DG\1DG]RUF]HM
5D]HP
2NUHVRGGR
3UH]HV=DU]ąGX- 6HEDVWLDQ:RMFLHFKRZVNL
&]áRQNRZLH5DG\1DG]RUF]HM
Razem

=DU]ąG
:URNX*UXSDGRNRQDáD]DNXSXRGSRGPLRWyZNRQWURORZDQ\FKSU]H]=DU]ąGQDNZRWĊ¶ ]áRW\FKZURNX
QDNZRWĊ ¶ ]áRW\FKZURNXQDNZRWĊ ¶ ]áRW\FK1DSRV]F]HJyOQH GDW\ELODQVRZH VDOGR]RERZLą]DĔ]WHJR
W\WXáXZ\QRVL]áRW\FK
:URNX*UXSDGRNRQDáDVSU]HGDĪ\GRSRGPLRWyZNRQWURORZDQ\FKSU]H]=DU]ąGQDNZRWĊ]áRW\FK:2019 URNXRUD]
w  URN WDNLH WUDQVDNFMH QLH Z\VWąSLá\ *UXSD QLH Z\ND]\ZDáD VDOGD QDOHĪQRĞFL ] WHJR W\WXáX QD SRV]F]HJyOQH GDW\
ELODQVRZH.
5DGD1DG]RUF]D
&]áRQNRZLH 5DG\ 1DG]RUF]HM QLH SRELHUDOL Z\QDJURG]HQLD ] W\WXáX SHáQLHQLD IXQNFML QDG]RUF]\FK ZDSUH]HQWRZDQH
ZSRZ\ĪV]HMWDEHOLLQQHĞZLDGF]HQLD C]áRQNRZLH5DG\1DG]RUF]HMRWU]\PDOL]W\WXáXXVáXJĞZLDGF]ąF\FKQDU]HF]MHGQRVWNL
GRPLQXMąFHM
*UXSD QLH RWU]\PDáD DQL L QLH XG]LHOLáD &]áRQNRP =DU]ąGX DQL 5DG\ 1DG]RUF]HM ĪDGQ\FK SRĪ\F]HN Z RNUHVLH REMĊW\P
VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL.
 :<1$*52'=(1,(),50<$8'<7256.,($XG\WRUHPGRNRQXMąF\PEDGDQLDMHGQRVWNRZHJRVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJRVSyáNL3&)*URXS6.A. ]DURN8 E\áD ILUPD
3ROVND*UXSD$XG\WRUVNDVSyáND]RJUDQLF]RQąRGSRZLHG]LDOQRĞFLąVSN. $XG\WRUHPGRNRQXMąF\PEDGDQLDMHGQRVWNRZHJR
RUD]VNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJRVSyáNL3&)*URXS6$]DURNDWDNĪHEDGDQLDVNRQVROLGRZDQ\FK
KLVWRU\F]Q\FK LQIRUPDFML ILQDQVRZ\FK ]D ODWD -2019 E\áD ILUPD *UDQW 7KRUQWRQ )UąFNRZLDN 6SyáND ] RJUDQLF]RQą
RGSRZLHG]LDOQRĞFLąVSN
:\QDJURG]HQLHDXG\WRUD ]SRV]F]HJyOQ\FKW\WXáyZZ\QLRVáR
RGGR


RGGR


RGGR


BDGDQLDVWDWXWRZ\FKVSUDZR]GDĔILQDQVRZ\FK

51 365

13 000

-

%DGDQLHKLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFMLILQDQVRZ\FK

155 015

-

-

47 445

-

-

-

2 000

-





-

IQQHXVáXJLDWHVWDF\MQH
3R]RVWDáHXVáXJL
5D]HP
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1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHVREMĊW\VNRQVROLGRZDQ\PLKLVWRU\F]Q\PL
LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL

01.01.2019 – 31.12.2019; 01.01.2018 –
31.12.2018;
01.01.2017 – 31.12.2017

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWD
VSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

=D URN  ĪDGQD ]H VSyáHN Z *UXSLH QLH PLDáD RERZLą]NX EDGDQLD VSUDZR]GDQLD ILQDQVRZHJR SU]H] ILUPĊ DXG\WRUVNą
:URNXRERZLą]NLHPEDGDQLDREMĊWDE\áDVSyáND3&)*URXS6$
 =$758'1,(1,(
3U]HFLĊWQH ]DWUXGQLHQLH Z *UXSLH Z SRG]LDOH QD SRV]F]HJyOQH JUXS\ ]DZRGRZH RUD] URWDFMD SUDFRZQLNyZ NV]WDáWRZDá\
VLĊQDVWĊSXMąFR
od 01.01 do
31.12.2019

od 01.01 do
31.12.2018

od 01.01 do
31.12.2017

33

41

23

-

-

-

33





od 01.01 do
31.12.2019

od 01.01 do
31.12.2018

od 01.01 do
31.12.2017

15

37

28

(40)

(43)

(19)

-



3UDFRZQLF\XP\VáRZL
3UDFRZQLF\IL]\F]QL
5D]HP

/LF]EDSUDFRZQLNyZ]DWUXGQLRQ\FK
/LF]EDSUDFRZQLNyZ]ZROQLRQ\FK -)
5D]HP



 =$7:,(5'=(1,('238%/,.$&-,
1LQLHMV]HVNRQVROLGRZDQHKLVWRU\F]QHLQIRUPDFMHILQDQVRZH]RVWDá\ ]DWZLHUG]RQHSU]H]=DU]ąG6SyáNLGRPLQXMąFHMZGQLX
23 OLVWRSDGD 2020 URNX
3RGSLV\ZV]\VWNLFK&]áRQNyZ=DU]ąGX
Data

,PLĊLQD]ZLVNR

]JRGQLH ] GDWą SRGSLVX 6HEDVWLDQ:RMFLHFKRZVNL
HOHNWURQLF]QHJR

)XQNFMD

3RGSLV

3UH]HV=DU]ąGX

SRGSLVHOHNWURQLF]Q\

3RGSLV\RVRE\RGSRZLHG]LDOQHM]DSURZDG]HQLHNVLąJUDFKXQNRZ\FK
Data

,PLĊLQD]ZLVNR

]JRGQLH ] GDWą SRGSLVX 0DáJRU]DWD6LĊERU
HOHNWURQLF]QHJR

)XQNFMD

3RGSLV

Osoba RGSRZLHG]LDOQa
]DSURZDG]HQLHNVLąJ
UDFKXQNRZ\FK

SRGSLVHOHNWURQLF]Q\
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Raport z przeglądu
śródrocznych skróconych
skonsolidowanych
informacji finansowych

Grant Thornton Frąckowiak
Sp. z o.o. sp. k.
ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E
61-131 Poznań
Polska
T +48 61 62 51 100
F +48 61 62 51 101
www.GrantThornton.pl

Dla Akcjonariuszy PCF Group Spółka Akcyjna

Wprowadzenie
Przeprowadziliśmy przegląd załączonych śródrocznych skróconych skonsolidowanych informacji finansowych
Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest PCF Group Spółka Akcyjna (Spółka Dominująca)
z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Solidarności 171, na które składa się skrócone skonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku, skrócone skonsolidowane
sprawozdanie z wyniku, skrócone skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i innych dochodów całkowitych,
skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skrócone skonsolidowane
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz
wybrane informacje objaśniające.
Za sporządzenie i prezentację tych śródrocznych skróconych skonsolidowanych informacji finansowych
zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa
ogłoszonym w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej odpowiedzialny jest Zarząd Spółki Dominującej.
Jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat tych śródrocznych skróconych skonsolidowanych
informacji finansowych na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.

Zakres przeglądu
Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu Międzynarodowego
Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez
niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku. Przegląd śródrocznych skróconych skonsolidowanych informacji
finansowych polega na kierowaniu zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe
i księgowe, oraz przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu. Przegląd ma
znacząco węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr
3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku (z późniejszymi zmianami) i w konsekwencji nie umożliwia nam
uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały
ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania.

Audyt – Podatki – Outsourcing – Doradztwo
Member of Grant Thornton International Ltd
Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Firma audytorska nr 3654.
Komplementariusz: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. Zarząd komplementariusza: Tomasz Wróblewski – Prezes Zarządu, Dariusz Bednarski – Wiceprezes Zarządu,
Jan Letkiewicz – Wiceprezes Zarządu. Adres siedziby: 61-131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E. NIP: 778-14-76-013, REGON: 301591100.
Rachunek bankowy: 05 1090 1359 0000 0001 1915 7406. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000369868.
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Wniosek
Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nie zwróciło naszej uwagi nic, co
kazałoby nam sądzić, że załączone śródroczne skrócone skonsolidowane informacje finansowe nie zostały
sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości
34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ogłoszonym w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Signed by /
Podpisano przez:
Jan Letkiewicz

Jan Zbigniew
Letkiewicz
Date / Data: 202011-24 20:33

Biegły Rewident nr 9530
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający przegląd w imieniu
Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, firma audytorska nr 3654

Poznań, dnia 24 listopada 2020 roku.
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1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHV\REMĊWHĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PL
VNRQVROLGRZDQ\PLLQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL

01.01.2020 – 30.06.2020;
01.01.2019 – 30.06.2019

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

6.5Ï&21(6.2162/,'2:$1( 635$:2='$1,(=6<78$&-,),1$162:($.7<:$

Nota

30.06.2020

31.12.2019

$NW\ZDWUZDáH
:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQH

2

3 997 275

4 523 507

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

3

3 616 031

1 664 815

$NW\ZD]W\WXáXSUDZDGRXĪ\WNRZDQLD

4

10 985 246

987 102

3R]RVWDáHGáXJRWHUPLQRZHDNW\ZDILQDQVRZH

5

181 185

177 793

18 779 738

7 353 217

$NW\ZDWUZDáH
$NW\ZDREURWRZH
$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\

13

37 936 114

5 787 138

1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáHQDOHĪQRĞFL

9

6 801 781

14 837 634

2 367 808

1 494 754

87 338

132 018

1DOHĪQRĞFL]W\WXáXELHĪąFHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR
.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH
ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\

24 968 245

29 125 392

$NW\ZDREURWRZH

10

72 161 286

51 376 936

$NW\ZDUD]HP

90 941 023

58 730 153

3$6<:$

Nota

30.06.2020

31.12.2019

.DSLWDáZáDVQ\
.DSLWDáZáDVQ\SU]\SDGDMąF\DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNLGRPLQXMąFHM
.DSLWDáSRGVWDZRZ\

550 000

550 000

3R]RVWDáHNDSLWDá\

11

47 409 976

47 267 228

=\VNL]DWU]\PDQH

21 208 343

3 913 463

3 936 618

(914 832)

17 271 726

4 828 295

69 168 319

51 730 691

69 168 319

51 730 691

1 750 000

544 587

- ]\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK
- ]\VN VWUDWD QHWWRSU]\SDGDMąF\ DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNL
GRPLQXMąFHM
.DSLWDáZáDVQ\SU]\SDGDMąF\DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNLGRPLQXMąFHM
8G]LDá\QLHGDMąFHNRQWUROL
.DSLWDáZáDVQ\
=RERZLą]DQLD
=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH
.UHG\W\SRĪ\F]NLLQQHLQVWUXPHQW\GáXĪQH

7

/HDVLQJ

4

8 180 704

8

1 739 312

10 005

11 670 017

554 592

6 531 641

5 593 916

162 529

161 252

4

2 649 353

454 547

12

758 996

235 155

5H]HUZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR
=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH
=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH
=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáH]RERZLą]DQLD
=RERZLą]DQLD]W\WXáXELHĪąFHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR
/HDVLQJ
=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\]W\WXáXĞZLDGF]HĔSUDFRZQLF]\FK

169

-

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

10 102 687

6 444 870

=RERZLą]DQLDUD]HP

21 772 704

6 999 462

3DV\ZDUD]HP

90 941 023

58 730 153

3R]RVWDáHUH]HUZ\NUyWNRWHUPLQRZH
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6.5Ï&21(6.2162/,'2:$1(635$:2='$1,(=:<1,.8
RGGR
30.06.2020

Nota

RGGR
30.06.2019

']LDáDOQRĞüNRQW\QXRZDQD
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\

1

52 625 105

26 753 433

3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\XVáXJ

52 625 105

26 753 433

.RV]WZáDVQ\VSU]HGDĪ\

29 807 946

19 770 699

.RV]WVSU]HGDQ\FKXVáXJ

29 807 946

19 770 699

=\VN VWUDWD EUXWWR]HVSU]HGDĪ\

22 817 159

6 982 734

.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX

14

10 247 249

7 466 879

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

14

6 189 911

1 454 039

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

14

568 493

320 471

18 191 328

649 422

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM
3U]\FKRG\ILQDQVRZH

15

1 019 196

464 187

.RV]W\ILQDQVRZH

15

153 617

425 649

19 056 907

687 961

=\VN VWUDWD SU]HGRSRGDWNRZDQLHP
3RGDWHNGRFKRGRZ\

17

=\VN VWUDWD QHWWR]G]LDáDOQRĞFLNRQW\QXRZDQHM

1 785 182

(110 477)

17 271 726

798 438

-

-

17 271 726

798 438

17 271 726

798 438

-

-

']LDáDOQRĞü]DQLHFKDQD
=\VN VWUDWD QHWWR]G]LDáDOQRĞFL]DQLHFKDQHM
=\VN VWUDWD QHWWR
=\VN VWUDWD QHWWRSU]\SDGDMąF\
- DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNL GRPLQXMąFHM
- XG]LDá\QLH GDMąFHNRQWUROL

=<6. 675$7$ 1(7721$-('1Ą $.&-ĉ=:<.àĄ 3/1
RGGR
30.06.2020

RGGR
30.06.2019

]G]LDáDOQRĞFLNRQW\QXRZDQHM
- SRGVWDZRZ\
- UR]ZRGQLRQ\

0,63
0,63

0,18
0,18

0,63
0,63

0,18
0,18

]G]LDáDOQRĞFLNRQW\QXRZDQHML]DQLHFKDQHM
- SRGVWDZRZ\
- UR]ZRGQLRQ\

6.5Ï&21(6.2162/,'2:$1(635$:2='$1,(=:<1,.8,32=267$à<&+ &$à.2:,7<&+
'2&+2'Ï:
RGGR
30.06.2020
=\VN VWUDWD QHWWR

RGGR
30.06.2019

17 271 726

798 438

-

-

17 271 726

798 438

17 271 726

798 438

-

-

3R]RVWDáHFDáNRZLWHGRFKRG\
3R]RVWDáHFDáNRZLWHGRFKRG\SRRSRGDWNRZDQLX
&DáNRZLWHGRFKRG\
&DáNRZLWHGRFKRG\SU]\SDGDMąFH
- DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNL GRPLQXMąFHM
- XG]LDá\QLHGDMąFHNRQWUROL
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3R]LRP]DRNUąJOHĔ

6DOGRQDG]LHĔURNX
=PLDQ\ZNDSLWDOHZáDVQ\PZRNUHVLHRGGRURNX
5yĪQLFHNXUVRZH]SU]HOLF]HQLD
=\VN VWUDWD QHWWR]DRNUHVRGGRURNX
6DOGRQDG]LHĔURNX

-

550 000
550 000

.DSLWDá
SRGVWDZRZ\

$NFMH
ZáDVQH
(-)

-

-

.DSLWDá]H
VSU]HGDĪ\
DNFML
SRZ\ĪHMLFK
ZDUWRĞFL
QRPLQDOQHM

142 747
47 409 974

47 267 227

3R]RVWDáH
NDSLWDá\

23 153
17 271 726
21 208 342

3 913 463

=\VNL]DWU]\PDQH

.DSLWDáSU]\SDGDMąF\DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNLGRPLQXMąFHM

6.5Ï&21(6.2162/,'2:$1(635$:2='$1,(=(=0,$1:.$3,7$/(:à$61<0:2.5(6,(2''230.06.2020 52.8

6.5Ï&21(6.2162/,'2:$1(635$:2='$1,(=(=0,$1:.$3,7$/(:à$61<0

01.01.2020 – 30.06.2020; 01.01.2019 – 30.06.2019
ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

2NUHV\ REMĊWH ĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PLVNRQVROLGRZDQ\PL
LQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL
:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

165 900
17 271 726
69 168 318

51 730 691

5D]HP

]áRW\SROVNL 3/1

8G]LDá\
QLHGDMąFH
NRQWUROL

-

-
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165 900
17 271 726
69 168 319

51 730 691

.DSLWDá
ZáDVQ\
UD]HP

F-83

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

6DOGRQDG]LHĔURNX
=PLDQ\]DVDG SROLW\NL UDFKXQNRZRĞFL
.RUHNWDEáĊGXSRGVWDZRZHJR
6DOGRQDG]LHĔURNX SRNRUHNWDFK
=PLDQ\ZNDSLWDOHZáDVQ\PZRNUHVLHRGGRURNX
:\FHQDRSFML SURJUDPSáDWQRĞFLDNFMDPL
'\ZLGHQG\
3U]HND]DQLHZ\QLNXILQDQVRZHJRQDNDSLWDá
5yĪQLFHNXUVRZH]SU]HOLF]HQLD
=\VN VWUDWD QHWWR]DRNUHVRGGRURNX
6DOGRQDG]LHĔURNX
-

550 000
550 000
550 000

.DSLWDá
SRGVWDZRZ\

$NFMH
ZáDVQH
(-)

-

-

.DSLWDá]H
VSU]HGDĪ\
DNFML
SRZ\ĪHMLFK
ZDUWRĞFL
QRPLQDOQHM

9 607 176
68 708
47 267 227

3 211 757

27 384 576
6 995 010
34 379 586

3R]RVWDáH
NDSLWDá\

(5 000 000)
(9 607 176)
4 828 296
3 913 463

16 451 621
(2 755 585)
(3 693)
13 692 343

=\VNL]DWU]\PDQH

.DSLWDáSU]\SDGDMąF\DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNLGRPLQXMąFHM

6.5Ï&21(6.2162/,'2:$1(635$:2='$1,(=(=0,$1:.$3,7$/(:à$61<0:2.5(6,(2''21.12.2019 52.8

6.5Ï&21(6.2162/,'2:$1(635$:2='$1,(=(=0,$1:.$3,7$/(:à$61<0 &'

01.01.2020 – 30.06.2020; 01.01.2019 – 30.06.2019
ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

2NUHV\ REMĊWH ĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PLVNRQVROLGRZDQ\PL
LQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL
:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

3 211 757
(5 000 000)
68 708
4 828 296
51 730 691

44 386 198
4 239 425
(3 693)
48 621 930

5D]HP

]áRW\SROVNL 3/1

8G]LDá\
QLHGDMąFH
NRQWUROL

-

-
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3 211 757
(5 000 000)
68 708
4 828 296
51 730 691

44 386 198
4 239 425
(3 693)
48 621 930

.DSLWDá
ZáDVQ\
UD]HP

F-84

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

6DOGRQDG]LHĔURNX
=PLDQ\]DVDG SROLW\NL UDFKXQNRZRĞFL
.RUHNWDEáĊGXSRGVWDZRZHJR
6DOGRQDG]LHĔURNX SRNRUHNWDFK
=PLDQ\ZNDSLWDOHZáDVQ\PZRNUHVLHRGGRURNX
:\FHQDRSFML SURJUDPSáDWQRĞFLDNFMDPL
'\ZLGHQG\
5yĪQLFHNXUVRZH]SU]HOLF]HQLD
3U]HND]DQLHZ\QLNXILQDQVRZHJRQDNDSLWDá
5D]HPWUDQVDNFMH]ZáDĞFLFLHODPL
=\VN VWUDWD QHWWR]DRNUHVRGGRURNX
6DOGRQDG]LHĔURNX
550 000

550 000
550 000

.DSLWDá
SRGVWDZRZ\

$NFMH
ZáDVQH
(-)
-

-

.DSLWDá]H
VSU]HGDĪ\
DNFML
SRZ\ĪHMLFK
ZDUWRĞFL
QRPLQDOQHM

1 351 089
(65 374)
9 607 176
10 892 891
45 272 477

27 384 576
6 995 010
34 379 586

3R]RVWDáH
NDSLWDá\

(5 000 000)
(13 734 780)
(18 734 780)
798 438


16 451 621
(2 755 585)
(3 693)
13 692 343

=\VNL]DWU]\PDQH

.DSLWDáSU]\SDGDMąF\DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNLGRPLQXMąFHM

6.5Ï&21(6.2162/,'2:$1(635$:2='$1,(=(=0,$1:.$3,7$/(:à$61<0:2.5(6,(2''252.8

01.01.2020 – 30.06.2020; 01.01.2019 – 30.06.2019
ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

2NUHV\ REMĊWH ĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PLVNRQVROLGRZDQ\PL
LQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL
:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

1 351 089
(5 000 000)
(65 374)
(4 127 604)
(7 841 889)
798 438
41 578 480

44 386 198
4 239 425
(3 693)
48 621 930

5D]HP

]áRW\SROVNL 3/1

8G]LDá\
QLHGDMąFH
NRQWUROL

-

-
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1 351 089
(5 000 000)
(65 374)
(4 127 604)
(7 841 889)
798 438
41 578 480

44 386 198
4 239 425
(3 693)
48 621 930

.DSLWDá
ZáDVQ\
UD]HP

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHV\ REMĊWH ĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PLVNRQVROLGRZDQ\PL
LQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL

01.01.2020 – 30.06.2020; 01.01.2019 – 30.06.2019

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

6.5Ï&21(6.2162/,'2:$1(635$:2='$1,(=35=(3à<:Ï:3,(1,ĉĩ1<&+
RGGR
30.06.2020
3U]HSá\Z\ĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FK]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM
=\VN VWUDWD SU]HGRSRGDWNRZDQLHP
.RUHNW\
$PRUW\]DFMDLRGSLV\DNWXDOL]XMąFHU]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH
$PRUW\]DFMDLRGSLV\DNWXDOL]XMąFHZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQH
$PRUW\]DFMDSUDZDXĪ\WNRZDQLD
=\VNL VWUDW\ ]W\WXáXUyĪQLFNXUVRZ\FK
.RV]W\RGVHWHN
3U]\FKRG\]RGVHWHNLG\ZLGHQG
.RV]WSáDWQRĞFLZIRUPLHDNFML SURJUDP\PRW\ZDF\MQH
8PRU]RQHSRĪ\F]NL
,QQHNRUHNW\
.RUHNW\UD]HP
=PLDQDVWDQXQDOHĪQRĞFL
=PLDQDVWDQX]RERZLą]DĔ
=PLDQDVWDQXUH]HUZLUR]OLF]HĔPLĊG]\RNUHVRZ\FK
=PLDQDVWDQXDNW\ZyZL]RERZLą]DĔ]W\WXáXXPRZ\
=PLDQ\ZNDSLWDOHREURWRZ\P
=DSáDFRQ\SRGDWHNGRFKRGRZ\
ĝURGNLSLHQLĊĪQHQHWWR]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM
3U]HSá\Z\ĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FK]G]LDáDOQRĞFLLQZHVW\F\MQHM
:\GDWNLQDQDE\FLHZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FK
:\GDWNLQDQDE\FLHU]HF]RZ\FKDNW\ZyZWUZDá\FK
2WU]\PDQHRGVHWNL
ĝURGNLSLHQLĊĪQHQHWWR]G]LDáDOQRĞFLLQZHVW\F\MQHM
3U]HSá\Z\ĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FK]G]LDáDOQRĞFLILQDQVRZHM
:Sá\Z\]W\WXáX]DFLąJQLĊFLDNUHG\WyZLSRĪ\F]HN
6SáDW\NUHG\WyZLSRĪ\F]HN
6SáDWD]RERZLą]DĔ]W\WXáXOHDVLQJX
2GVHWNL]DSáDFRQH
ĝURGNLSLHQLĊĪQHQHWWR]G]LDáDOQRĞFLILQDQVRZHM

od 01.01 do
30.06.2019

19 056 907

687 961

657 544
1 119 381
1 260 937
(38 893)
140 386
(4 033 320)
98 369


875 103
670 144
429 807
293 171
32 006
1 351 089
(122 270)
3 529 050

8 016 040
1 267 005
535 512
(31 785 284)


(9 241 519)
11 597 466
(985 495)
1 067 657
2 438 108

(928 253)


(2 176 712)
4 478 408

(940 129)
(2 585 996)
648


(1 462 039)
(1 507 106)


5 783 320
(1 640 124)
(141 199)
4 001 997


(430 748)
(32 006)

1 046 509

29 125 392
38 893
24 968 245

37 131 365
(338 122)
38 177 874

=PLDQDQHWWRVWDQXĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FKLLFK
HNZLZDOHQWyZ
ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\QDSRF]ąWHNRNUHVX
=PLDQDVWDQX]W\WXáXUyĪQLFNXUVRZ\FK
ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\QDNRQLHFRNUHVX
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F-85

'2'$7.2:(,1)250$&-( '2ĝ5Ï'52&=1<&+ 6.5Ï&21<&+ 6.2162/,'2:$1<&+ ,1)250$&-,
),1$162:<&+
,QIRUPDFMHRJyOQH
D

,QIRUPDFMHRMHGQRVWFHGRPLQXMąFHM

-HGQRVWNą GRPLQXMąFą *UXS\ .DSLWDáRZHM 3&) *URXS 6SyáND $NF\MQD (GDOHM ]ZDQD Ä*UXSą .DSLWDáRZą´ Ä*UXSą´) MHVW
3&) *URXS 6SyáND $NF\MQD (GDOHM ]ZDQD Ä6SyáNą GRPLQXMąFą´) 6SyáND GRPLQXMąFD SRZVWDáD ] SU]HNV]WDáFHQLD
3&) *URXS 6S ] RR Z 3&) *URXS 6$ ]JRGQLH ] SODQHP SU]HNV]WDáFHQLD ] GQLD -08-2019r. W GQLX -11-2019r.
SU]HNV]WDáFHQLH]RVWDáR ]DUHMHVWURZDQHSU]H] 6ąG6SyáND GRPLQXMąFD MHVW ZSLVDQD GRUHMHVWUXSU]HGVLĊELRUFyZ.UDMRZHJo
5HMHVWUX6ąGRZHJRZ6ąG]LH5HMRQRZ\PGODPLDVWD:DUV]DZ\ - XII :\G]LDá*RVSRGDUF]\SRGQXPHUHP.560000812668.
6SyáFHdRPLQXMąFHMQDGDQRQXPHUVWDW\VW\F]Q\5(*21141081673.
6LHG]LED 6SyáNL GRPLQXMąFHM PLHĞFL VLĊ SU]\ $O 6ROLGDUQRĞFL  w :DUV]DZLH NRG SRF]WRZ\ 0-877 6LHG]LED 6SyáNL
GRPLQXMąFHMMHVWMHGQRF]HĞQLHSRGVWDZRZ\PPLHMVFHPSURZDG]HQLDG]LDáDOQRĞFLSU]H]*UXSĊ.DSLWDáRZą
E

6NáDG=DU]ąGXL5DG\1DG]RUF]HM6SyáNLGRPLQXMąFHM

: VNáDG =DU]ąGX 6SyáNL GRPLQXMąFHM QD G]LHĔ ]DWZLHUG]HQLD ĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FK VNRQVROLGRZDQ\FK LQIRUPDFML
ILQDQVRZ\FK ZFKRG]Lá


6HEDVWLDQ.DPLO :RMFLHFKRZVNL – 3UH]HV=DU]ąGX.

:RNUHVLHRGVW\F]QLD2020 URNXGRGQLD]DWZLHUG]HQLDQLQLHMV]\FK ĞUyGURF]Q\FKVNUyFRQ\FKVNRQVROLGRZDQ\FKLQIRUPDFML
ILQDQVRZ\FK VNáDG=DU]ąGXQLHXOHJá]PLDQLH
:VNáDG5DG\1DG]RUF]HM6SyáNLGRPLQXMąFHMQDG]LHĔ ]DWZLHUG]HQLDĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FKVNRQVROLGRZDQ\FK LQIRUPDFML
ILQDQVRZ\FK ZFKRG]LOL






0LNRáDM:RMFLHFKRZVNL – 3U]HZRGQLF]ąF\5DG\1DG]RUF]HM
.U]\V]WRI'RODĞ – &]áRQHN5DG\1DG]RUF]HM,
%DUWRV]%LHáXV]NR – &]áRQHN5DG\1DG]RUF]HM,
-DFHN3RJRQRZVNL – &]áRQHN5DG\1DG]RUF]HM,
$OHNVDQGHU)HUHQF– &]áRQHN5DG\1DG]RUF]HM

W VNáDG]LH5DG\1DG]RUF]HMZRNUHVLHRGVW\F]QLD2020 URNXGRGQLD]DWZLHUG]HQLDQLQLHMV]\FK ĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FK
VNRQVROLGRZDQ\FK LQIRUPDFMLILQDQVRZ\FK PLDá\ PLHMVFHQDVWĊSXMąFH ]PLDQ\

%DUEDUD6RERZVND - SRZRáDQLHQD&]áRQND5DG\1DG]RUF]HMZGQLXF]HUZFDURNXZGQLXOLVWRSDGD
URNXQDVWąSLáDVNXWHF]QDUH]\JQDFMD]IXQNFML&]áRQND5DG\1DG]RUF]HM

-DFHN3RJRQRZVNL - SRZRáDQLHQD&]áRQND5DG\1DG]RUF]HMZGQLXF]HUZFDURNX,

$OHNVDQGHU)HUHQF – SRZRáDQLHQD&]áRQND5DG\1DG]RUF]HMZGQLXOLVWRSDGDURNX
F

&KDUDNWHUG]LDáDOQRĞFL*UXS\

3RGVWDZRZ\PSU]HGPLRWHPG]LDáDOQRĞFL6SyáNLGRPLQXMąFHMRUD]MHMVSyáHN]DOHĪQ\FKMHVW SURGXNFMDJLHUZLGHR. 6]HUV]\RSLV
G]LDáDOQRĞFLSURZDG]RQHMSU]H]*UXSĊ.DSLWDáRZą]RVWDáSU]HGVWDZLRQ\ZQRFLHQXPHU GRW\F]ąFHMSU]\FKRGyZ]HVSU]HGDĪ\
LVHJPHQWyZRSHUDF\MQ\FK
G

,QIRUPDFMHR*UXSLH .DSLWDáRZHM

:VNáDG *UXS\.DSLWDáRZHM3&)*URXS6$ QDSRV]F]HJyOQHGDW\ELODQVRZH ZFKRG]LáD 6SyáNDGRPLQXMąFDRUD]QDVWĊSXMąFH
VSyáNL]DOHĪQH

1D]ZDVSyáNL]DOHĪQHM

0LHMVFHSURZDG]HQLD
G]LDáDOQRĞFLLNUDMUHMHVWUDFML

5RG]DMG]LDáDOQRĞFL

8G]LDá6SyáNLGRPLQXMąFHM
30.06.2020

SURGXNFMDJLHUZLGHR

100%

31.12.2019 30.06.2019

3HRSOH&DQ)O\6S]RR

:DUV]DZD3ROVND

100%

100%

3HRSOH&DQ)O\8./LPLWHG

*DWHVKHDG:LHOND%U\WDQLD

SURGXNFMDJLHUZLGHR

100%

100%

100%

3HRSOH&DQ)O\&DQDGD,QF

0RQWUHDO.DQDGD

SURGXNFMDJLHUZLGHR

100%

100%

100%

3HRSOH&DQ)O\86//&

1RZ\-RUN86$

SURGXNFMDJLHUZLGHR

100%

100%

100%

&]DV WUZDQLD 6SyáNL GRPLQXMąFHM RUD] ZFKRG]ąF\FK Z VNáDG *UXS\ .DSLWDáRZHM MHGQRVWHN REMĊW\FK NRQVROLGDFMą MHVW
QLHR]QDF]RQ\
3RáąF]HQLHSUDZQHVSyáNL3&)*URXS6$]3HRSOH&DQ)O\6S]RR
:GQLXPDMDURNX]RVWDáSRGSLVDQ\SODQSRáąF]HQLDSUDZQHJRVSyáNL3&)*URXS6$ Ä6SyáND3U]HMPXMąFD´ ]3HRSOH
&DQ )O\ 6S ] RR Ä6SyáND 3U]HMPRZDQD´ 6SyáND 3U]HMPXMąFDSRVLDGDáD XG]LDáyZ Z NDSLWDOH]DNáDGRZ\P 6SyáNL
3U]HMPRZDQHM XSUDZQLDMąF\FK GR Z\NRQ\ZDQLD  JáRVyZ QD ]JURPDG]HQLX ZVSyOQLNyZ 6SyáNL 3U]HMPRZDQHM

F-86

9 / 44

3RáąF]HQLH 6SyáHN QDVWąSLáR Z WU\ELH DUW    .6+ WM SRSU]H] SU]HQLHVLHQLH FDáHJR PDMąWNX 6SyáNL 3U]HMPRZDQHM
QD 6SyáNĊ 3U]HMPXMąFą áąF]HQLH SU]H] SU]HMĊFLH  Ä3RáąF]HQLH´  = XZDJL QD IDNW ĪH 6SyáND 3U]HMPXMąFD MHVW MHG\Q\P
ZVSyOQLNLHP6SyáNL3U]HMPRZDQHMD]JRGQLH]DUW.6+6SyáND3U]HMPXMąFDQLHPRĪHREMąüDNFMLZáDVQ\FKZ]DPLDQ
]DXG]LDá\NWyUHSRVLDGDZ6SyáFH3U]HMPRZDQHMSRáąF]HQLH6SyáHNQDVWąSLáR EH]SRGZ\ĪV]HQLDNDSLWDáX]DNáDGRZHJR6SyáNL
3U]HMPXMąFHMDZNRQVHNZHQFMLEH]REMĊFLDMDNLFKNROZLHNDNFMLZNDSLWDOH]DNáDGRZ\P6SyáNL3U]HMPXMąFHMSU]H]ZVSyOQLND
6SyáNL3U]HMPRZDQHM
3RáąF]HQLHVWDáRVLĊ VNXWHF]QHZGQLXGRNRQDQLDZSLVX3RáąF]HQLDZUHMHVWU]HSU]HGVLĊELRUFyZ.UDMRZHJR5HMHVWUX6ąGRZHJR
SU]H]VąGZáDĞFLZ\PLHMVFRZRGODVLHG]LE\6SyáNL3U]HMPXMąFHM Ä']LHĔ3RáąF]HQLD´ 3RáąF]HQLHQDVWąSLáRZGQLXVLHUSQLD
URNX
H

=DWZLHUG]HQLH GRSXEOLNDFML

1LQLHMV]H ĞUyGURF]QH VNUyFRQH VNRQVROLGRZDQH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH VSRU]ąG]RQH QD G]LHĔ 30 F]HUZFD 2020 ]RVWDáR
]DWZLHUG]RQHSU]H]=DU]ąG6SyáNLGRPLQXMąFHMGQLD24 OLVWRSDGD 2020.
3RGVWDZDVSRU]ąG]HQLDRUD]]DVDG\UDFKXQNRZRĞFL
D

3RGVWDZDVSRU]ąG]HQLDĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FKVNRQVROLGRZDQ\FKLQIRUPDFMLILQDQVRZ\FK

ĝUyGURF]QH VNUyFRQH VNRQVROLGRZDQH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH *UXS\ .DSLWDáRZHM REHMPXMą RNUHV  PLHVLĊF\ ]DNRĔF]RQ\FK
 URNX RUD] ]RVWDáR VSRU]ąG]RQH ]JRGQLH ] 0LĊG]\QDURGRZ\P SWDQGDUGHP RDFKXQNRZRĞFL 34 ÄĝUyGURF]QD
VSUDZR]GDZF]RĞüILQDQVRZD´ GDOHM065 .
'OD SHáQLHMV]HJR ]UR]XPLHQLD V\WXDFML ILQDQVRZHM RUD] PDMąWNRZHM *UXS\ ]DPLHV]F]RQR Z\PDJDQH GDQH ]D RNUHV\
SRUyZQ\ZDOQHVNUyFRQHVNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLH]V\WXDFMLILQDQVRZHMVSRU]ąG]RQHQDG]LHĔ1.12.2019 r. oraz VNUyFRQH
VNRQVROLGRZDQH VSUDZR]GDQLH ] Z\QLNX L SR]RVWDá\FK FDáNRZLW\FK GRFKRGyZ, VNUyFRQH VNRQVROLGRZDQH VSUDZR]GDQLH
]SU]HSá\ZyZSLHQLĊĪQ\FKza SLHUZV]HSyáURF]HURNX.
1DG]Z\F]DMQH:DOQH=JURPDG]HQLHANFMRQDULXV]\6SyáNLGRPLQXMąFHM GQLDPDUFDURNXSRZ]LĊáRXFKZDáĊ R]PLDQLH
SROLW\NL UDFKXQNRZRĞFL 6SyáNL L UR]SRF]ĊFLX RG  VW\F]QLD  URNX VSRU]ąG]DQLD GOD FHOyZ VWDWXWRZ\FK VSUDZR]GDĔ
ILQDQVRZ\FKRUD]VNRQVROLGRZDQ\FKVSUDZR]GDĔILQDQVRZ\FK]JRGQLH]0LĊG]\QDURGRZ\PL6WDQGDUGDPL5DFKXQNRZRĞFL
GDOHM 065  0LĊG]\QDURGRZ\PL 6WDQGDUGDPL 6SUDZR]GDZF]RĞFL )LQDQVRZHM GDOHM 066) RUD] ]ZLą]DQ\PL ] QLPL
LQWHUSUHWDFMDPLRJáRV]RQ\PLZIRUPLHUR]SRU]ąG]HĔ.RPLVML(XURSHMVNLHM
:DOXWą IXQNFMRQDOQą 6SyáNL GRPLQXMąFHM RUD] ZDOXWą SUH]HQWDFML QLQLHMV]\FK ĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FK VNRQVROLGRZDQ\FK
LQIRUPDFML ILQDQVRZ\FK MHVW ]áRW\ SROVNLD ZV]\VWNLHNZRW\ Z\UDĪRQH Vą Z]áRW\FK SROVNLFK RLOH QLH ZVND]DQR LQDF]HM 
6SUDZR]GDQLD ILQDQVRZH VSyáHN ]DJUDQLF]Q\FK GOD FHOyZ NRQVROLGDFML SU]HOLF]DQH Vą QD ZDOXWĊ SROVNą ZHGáXJ ]DVDG
]DSUH]HQWRZDQ\FKSRQLĪHMZ]DVDGDFKUDFKXQNRZRĞFL
ĝUyGURF]QH VNUyFRQH VNRQVROLGRZDQH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH QLH ]DZLHUaMą ZV]\VWNLFK LQIRUPDFML NWyUH XMDZQLDQH
VąZURF]Q\PVNRQVROLGRZDQ\PVSUDZR]GDQLXILQDQVRZ\PVSRU]ąG]RQ\P]JRGQLH]066)1LQLHMV]HĞUyGURF]QHVNUyFRQH
VNRQVROLGRZDQHLQIRUPDFMH ILQDQVRZHQDOHĪ\F]\WDüáąF]QLH]HVNRQVROLGRZDQ\PL KLVWRU\F]Q\PLLQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL
*UXS\]DODWD 2019-2017.
ĝUyGURF]QHVNUyFRQHsNRQVROLGRZDQH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH]RVWDá\ VSRU]ąG]RQHSU]\]DáRĪHQLXNRQW\QXRZDQLDG]LDáDOQRĞFL
JRVSRGDUF]HMSU]H]*UXSĊ ZGDMąFHMVLĊSU]HZLG]LHüSU]\V]áRĞFL1DG]LHĔ]DWZLHUG]HQLDQLQLHMV]\FKĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FK
VNRQVROLGRZDQ\FK LQIRUPDFMLILQDQVRZ\FK GRSXEOLNDFMLQLHLVWQLHMąRNROLF]QRĞFLZVND]XMąFHQD]DJURĪHQLHNRQW\QXRZDQLD
G]LDáDOQRĞFLSU]H]*UXSĊ.
:Sá\ZSDQGHPLL&29,'-QDG]LDáDOQRĞü*UXS\
1D GDWĊ]DWZLHUG]HQLD QLQLHMV]\FK ĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FK VNRQVROLGRZDQ\FKLQIRUPDFML ILQDQVRZ\FK, w RFHQLH =DU]ąGX
6SyáNL GRPLQXMąFHM SDQGHPLD ZLUXVD &29,'- QLH SRZLQQD PLHü ]QDF]ąFHJR ZSá\ZX QD Z\QLNL *UXS\ L QLH ]DJUDĪD
NRQW\QXDFMLG]LDáDOQRĞFL*UXS\ZRNUHVLHPLHVLĊF\RGNRĔFDRNUHVXVSUDZR]GDZF]HJR 3R]\W\ZQ\PDVSHNWHPMHVWIDNW
LĪ ]GHF\GRZDQD ZLĊNV]RĞü SU]\FKRGyZ UHDOL]RZDQ\FK SU]H] *UXSĊ Z\QLND ] SURGXNFML JLHU QD ]OHFHQLH QLH]DOHĪQ\FK
:\GDZFyZ 7DNL PRGHO SURZDG]HQLD G]LDáDOQRĞFL RSHUDF\MQHM ]DSHZQLD *UXSLH X]\VNLZDQLH SU]\FKRGyZ ] UHDOL]DFML
SURGXNFML NWyUH QLH Vą X]DOHĪQLRQH RG ZSá\ZX &29,D-QD JOREDOQą VSU]HGDĪ JLHU 2VLąJDQH ZWHQVSRVyE SU]H] *UXSĊ
SU]\FKRG\ ]DSHZQLDMą SRNU\FLH NRV]WyZ RSHUDF\MQ\FK SURZDG]HQLD G]LDáDOQRĞFL D Z\JHQHURZDQa PDUĪD SR]ZDOD
QD]DSHZQLHQLHNRQW\QXDFMLG]LDáDOQRĞFL*UXS\.
-HGQDNĪHQLHPRĪQDZFKZLOLREHFQHMMHGQR]QDF]QLHSU]HZLG]LHüGDOV]HJRUR]ZRMXSDQGHPLL&29,'-RUD]MHMZSá\ZX
QDĞZLDWRZąHNRQRPLĊRUD]EH]SRĞUHGQLRQDEUDQĪĊJLHUZLGHR,VWQLHMHZ]ZLą]NX]W\PU\]\NRZ]URVWEH]URERFLDLLQIODFML
EĊGąFHHIHNWDPLSDQGHPLLPRJąPLHüZSU]\V]áRĞFLQHJDW\ZQ\ZSá\ZQDPLĊG]\QDURGRZąEUDQĪĊJLHUZLGHR.
=UHDOL]RZDQHG]LDáDQLD
W 2020 rRNXZ]ZLą]NX]QDUDVWDMąF\P]DJURĪHQLHPVSRZRGRZDQ\PSDQGHPLąNRURQDZLUXVD &29,'- *UXSDSRGMĊáD
SUHZHQF\MQLHG]LDáDQLDPDMąFHQDFHOX]DSRELHJQLĊFLH PRĪOLZRĞFLSRMDZLHQLDVLĊLHZHQWXDOQHJRUR]SU]HVWU]HQLHQLDLQIHNFML
Z VWUXNWXUDFK *UXS\ .DSLWDáRZHM :SURZDG]RQD ]RVWDáD SROLW\ND RJUDQLF]DMąFD Z\MD]G\ VáXĪERZH ELXUD *UXS\ ]RVWDá\
RGSRZLHGQLR SU]\VWRVRZDQH RUD] ZSURZDG]RQR NRPXQLNDFMĊ LQIRUPXMąFą R ELHĪąFHM V\WXDFML L ]DOHFHQLDFK ZáDG]
SDĔVWZRZ\FK Z ]ZLą]NX ] ]DJURĪHQLHP D SyĨQLHM SRZVWDQLHP HSLGHPLL ZLUXVD PRGMĊWR UyZQLHĪ GHF\]MH
o SU]\JRWRZDQLX LQIUDVWUXNWXU\ WHFKQLF]QHM oraz RSURJUDPRZDQLD ZVSLHUDMąFHJR LQIUDVWUXNWXUĊ PDMąFHgo ]DEH]SLHF]\ü
SRWHQFMDOQH Z\PRJL Z ]DNUHVLH SU]HSXVWRZRĞFL VLHFL Z\GDMQRĞFL VSU]ĊWX L VWDQGDUGyZ EH]SLHF]HĔVWZD XPRĪOLZLDMąFH
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SU]HQLHVLHQLH SURFHVyZ Z WU\E SUDF\ ]GDOQHM : HIHNFLH URVQąFHJR ]DJURĪHQLD =DU]ąG 6SyáNL GRPLQXMąFHM SRGMąá GHF\]MĊ
o PRĪOLZRĞFLSUDF\]GDOQHM1LHHOLPLQXMHWRU\]\ND]DNDĪHQLDSU]H]F]áRQNyZ]HVSRáXDOH]PQLHMV]a U\]\NRQLHGRVWĊSQRĞFL
F]áRQNyZ]HVSRáXSRSU]H]Z]DMHPQH]DNDĪHQLD'HF\]MDWD]DSHZQLáD]DUyZQR]HVSRáRZL MDNL VDPHM*UXSLH]DEH]SLHF]HQLH
FLąJáRĞFL IXQNFMRQRZDQLD.
Na d]LHĔ ELODQVRZ\ oraz QD G]LHĔ ]DWZLHUG]HQLD QLQLHMV]\FK ĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FK VNRQVROLGRZDQ\FK LQIRUPDFML
ILQDQVRZ\FK *UXSDMHVWZVWDELOQHMV\WXDFMLILQDQVRZHM'RGDWNRZR*UXSDRWU]\PDáDZVSDUFLHILQDQVRZH]U]ąGRZ\FKWDUF]
SU]HFLZG]LDáDMąF\FK QHJDW\ZQ\P VNXWNRP SDQGHPLL &29,'- Z 3ROVFH RUD] Z 6WDQDFK =MHGQRF]RQ\FK 6]F]HJyá\
RWU]\PDQHJRZVSDUFLDRSLVDQRZQRFLH 21 ZQDF]ąFHWUDQVDNFMHL]GDU]HQLD.
E

=DVDG\ SROLW\ND UDFKXQNRZRĞFL

1LQLHMV]HĞUyGURF]QH VNUyFRQH VNRQVROLGRZDQH LQIRUPDFMHILQDQVRZH]RVWDá\ VSRU]ąG]RQH]JRGQLH]]DVDGDPLUDFKXQNRZRĞFL
NWyUH]RVWDá\]DSUH]HQWRZDQHZVNRQVROLGRZDQ\FK KLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFMDFKILQDQVRZ\FK *UXS\]DODWD2019-2017.
F

1LHSHZQRĞüV]DFXQNyZ

3U]\VSRU]ąG]DQLXĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FKVNRQVROLGRZDQ\FK LQIRUPDFMLILQDQVRZ\FK =DU]ąG6SyáNLGRPLQXMąFHMNLHUXMHVLĊ
RVąGHP SU]\ GRNRQ\ZDQLX OLF]Q\FK V]DFXQNyZ L ]DáRĪHĔ NWyUH PDMą ZSá\Z QD VWRVRZDQH ]DVDG\ UDFKXQNRZRĞFL RUD]
SUH]HQWRZDQHZDUWRĞFLDNW\ZyZ]RERZLą]DĔSU]\FKRGyZRUD]NRV]WyZ)DNW\F]QLH]UHDOL]RZDQHZDUWRĞFLPRJąUyĪQLüVLĊ
RGV]DFRZDQ\FKSU]H]=DU]ąG
,QIRUPDFMH R V]DFXQNDFK L ]DáRĪHQLDFK NWyUH Vą ]QDF]ąFH GOD ĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FK VNRQVROLGRZDQ\FK LQIRUPDFML
ILQDQVRZ\FK ]RVWDá\ ]DSUH]HQWRZDQH Z VNRQVROLGRZDQ\FK KLVWRU\F]Q\FK LQIRUPDFMDFK ILQDQVRZ\FK za ODWD 2019-2017.
3RQDGWR*UXSD]DSUH]HQWRZDáDZQLQLHMV]\FK ĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FKVNRQVROLGRZDQ\FKLQIRUPDFMDFKILQDQVRZ\FK ZSá\Z
GRNRQDQ\FK]DáRĪHĔ=DU]ąGXQDV]DFXQHNRGSLVyZDNWXDOL]XMąF\FK SDWU]QRWDQU9 SU]\FKRGyZ]XPyZ]NOLHQWDPL SDWU]
QRWD1 RUD]UH]HUZ SDWU]QRWDQU2).
W RNUHVLH SLHUZV]HJR SyáURF]D  URNX *UXSD GRNRQDáD LVWRWQ\FK V]DFXQNyZ Z NZHVWLL UR]SR]QDQLD XPRU]HQLD
RWU]\PDQHJR ZVSDUFLD ILQDQVRZHJR ] U]ąGRZ\FK WDUF] SU]HFLZG]LDáDMąF\FK QHJDW\ZQ\P VNXWNRP SDQGHPLL &29,'-19
Z3ROVFHRUD]Z6WDQDFK=MHGQRF]RQ\FK (paWU]QRWD 
G

=PLDQ\0LĊG]\QDURGRZ\FK6WDQGDUGyZ6SUDZR]GDZF]RĞFL)LQDQVRZHM

2SXEOLNRZDQHVWDQGDUG\LLQWHUSUHWDFMHNWyUHGRGQLDVSRU]ąG]HQLDVNRQVROLGRZDQ\FKLQIRUPDFMLILQDQVRZ\FKZHV]á\ZĪ\FLH
GOD RNUHVyZ UR]SRF]\QDMąF\FK VLĊ  VW\F]QLD 20 URNX L LFK ZSá\Z QD ĞUyGURF]QH VNUyFRQH VNRQVROLGRZDQH LQIRUPDFMH
ILQDQVRZH*UXS\
'RGQLDVSRU]ąG]HQLDQLQLHMV]\FKĞUyGURF]Q\FKVNUyFRQ\FKVNRQVROLGRZDQ\FKLQIRUPDFMLILQDQVRZ\FK]RVWDá\RSXEOLNRZDQH
QRZHOXE]QRZHOL]RZDQHVWDQGDUG\LLQWHUSUHWDFMHRERZLą]XMąFHGODRNUHVyZURF]Q\FKQDVWĊSXMąF\FKSRURNX


=PLDQD065Ä3UH]HQWDFMDVSUDZR]GDĔILQDQVRZ\FK´L065Ä=DVDG\ SROLW\ND UDFKXQNRZRĞFL]PLDQ\ZDUWRĞFL
V]DFXQNRZ\FKLNRU\JRZDQLHEáĊGyZ´
=PLDQDSROHJDQDZSURZDG]HQLXQRZHMGHILQLFMLSRMĊFLDÄLVWRWQ\´ ZRGQLHVLHQLXGRSRPLQLĊFLDOXE]QLHNV]WDáFHQLD
Z VSUDZR]GDQLX ILQDQVRZ\P  'RW\FKF]DVRZD GHILQLFMD ]DZDUWD Z 065  L 065  UyĪQLáD VLĊ RG ]DZDUWHM
Z =DáRĪHQLDFK .RQFHSF\MQ\FK 6SUDZR]GDZF]RĞFL )LQDQVRZHM FR PRJáR SRZRGRZDü WUXGQRĞFL Z GRNRQ\ZDQLX
RVąGyZ SU]H] MHGQRVWNL VSRU]ąG]DMąFH VSUDZR]GDQLD ILQDQVRZH =PLDQD VSRZRGXMH XMHGQROLFHQLH GHILQLFML
ZHZV]\VWNLFKRERZLą]XMąF\FK065L066)
NRZ\VWDQGDUGQLHZSá\Qąá QDĞUyGURF]QHVNUyFRQHVNRQVROLGRZDQHLQIRUPDFMHILQDQVRZH*UXSDV]DFXMHĪHQRZ\
VWDQGDUGQLHZSá\QLH QDSU]\V]áHVNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLHSRQLHZDĪGRW\FKF]DVGRNRQ\ZDQHRVąG\Z]DNUHVLH
LVWRWQRĞFLE\á\]ELHĪQH]W\PLMDNLHE\á\E\GRNRQ\ZDQHSU]\]DVWRVRZDQLXQRZHMGHILQLFML
=PLDQ\RERZLą]XMąGODRNUHVyZURF]Q\FKUR]SRF]\QDMąF\FKVLĊVW\F]QLDURNXOXESyĨQLHM



=PLDQD066)Ä3RáąF]HQLDSU]HGVLĊZ]LĊü´
=PLDQDGRW\F]\GHILQLFMLSU]HGVLĊZ]LĊFLDLREHMPXMHSU]HGHZV]\VWNLPQDVWĊSXMąFHNZHVWLH
- SUHF\]XMH ĪH SU]HMĊW\ ]HVSyáDNW\ZyZL G]LDáDĔ DE\ E\üWUDNWRZDQ\PMDNR SU]HGVLĊZ]LĊFLHPXVL REHMPRZDü
UyZQLHĪZNáDGLLVWRWQHSURFHV\NWyUHZVSyOQLHZLVWRWQ\VSRVyEXF]HVWQLF]\üEĊGąZZ\SUDFRZDQLX]ZURWX
- ]DZĊĪDGHILQLFMĊ]ZURWXDW\PVDP\PUyZQLHĪSU]HGVLĊZ]LĊFLDVNXSLDMąFVLĊQDGREUDFKLXVáXJDFKGRVWDUF]DQ\FK
RGELRUFRPXVXZDMąF]GHILQLFMLRGQLHVLHQLHGR]ZURWXZIRUPLHREQLĪHQLDNRV]WyZ
- GRGDMHZ\W\F]QHLSU]\NáDG\LOXVWUXMąFHZFHOXXáDWZLHQLDGRNRQ\ZDQLDRFHQ\F]\ZUDPDFKSRáąF]HQLD]RVWDá
SU]HMĊW\LVWRWQ\SURFHs,
- SRPLMDGRNRQ\ZDQLHRFHQ\F]\LVWQLHMHPRĪOLZRĞü]DVWąSLHQLDEUDNXMąF\FKZNáDGXOXESURFHVXLNRQW\QXRZDQLD
RSHURZDQLDSU]HGVLĊZ]LĊFLHPZFHOXX]\VNLZDQLD]ZURWXRUD]
- GRGDMH RSFMRQDOQą PRĪOLZRĞü SU]HSURZDG]HQLD XSURV]F]RQHM RFHQ\ PDMąFHM QD FHOX Z\NOXF]HQLH ĪH SU]HMĊW\
]HVWDZG]LDáDĔLDNW\ZyZMHVWSU]HGVLĊZ]LĊFLHP
=PLDQDRERZLą]XMHGODSRáąF]HĔSU]HGVLĊZ]LĊüGODNWyU\FKG]LHĔSU]HMĊFLDSU]\SDGDZFLąJXSLHUZV]HJRURF]QHJR
RNUHVX VSUDZR]GDZF]HJR UR]SRF]\QDMąFHJR VLĊ  VW\F]QLD  URNX OXE SyĨQLHM RUD] GOD WUDQVDNFML QDE\FLD
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DNW\ZyZ NWyUH Z\VWąSLá\ Z W\P RNUHVLH VSUDZR]GDZF]\P OXE SyĨQLHM ZPLDQD QLH ZSá\wa
QD GDQH Z\ND]\ZDQH Z ĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FK VNRQVROLGRZDQ\FK LQIRUPDFMDFK ILQDQVRZ\FK *UXS\ 1D WHQ
PRPHQW *UXSD QLH MHVW Z VWDQLH SU]HZLG]LHü UyZQLHĪ SU]\V]á\FK WUDQVDNFML QDE\FLD SU]HGVLĊZ]LĊü =PLDQD
ZSURZDG]RQDGR066)QLHZSá\QLHQDSRáąF]HQLH]HVSyáNą]DOHĪQąNWyUHPLDáRPLHMVFHZU SRQLHZDĪWHQ
W\SSRáąF]HĔMHVWZ\áąF]RQ\]]DNUHVX066)


=PLDQ\RGQLHVLHĔGR=DáRĪHĔNRQFHSF\MQ\FKZ066)
5DGDSU]\JRWRZDáDQRZąZHUVMĊ]DáRĪHĔNRQFHSF\MQ\FKVSUDZR]GDZF]RĞFLILQDQVRZHM'ODVSyMQRĞFL]RVWDá\]DWHP
RGSRZLHGQLRGRVWRVRZDQHUHIHUHQFMHGR]DáRĪHĔNRQFHSF\MQ\FK]DPLHV]F]RQHZSRV]F]HJyOQ\FKVWDQGDUGDFK
=PLDQ\RERZLą]XMąGODRNUHVyZURF]Q\FKUR]SRF]\QDMąF\FKVLĊVW\F]QLDURNXOXESyĨQLHMLZRFHQLH*UXS\
QLHZSá\QąQDMHMVNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLDILQDQVRZH



=PLDQ\GR066)Ä,QVWUXPHQW\ILQDQVRZH´065Ä,QVWUXPHQW\ILQDQVRZHXMPRZDQLHLZ\FHQD´L066)
Ä,QVWUXPHQW\ILQDQVRZHXMDZQLDQLHLQIRUPDFML´
5DGD 065 ZSURZDG]LáD ]PLDQ\ GR ]DVDG UDFKXQNRZRĞFL ]DEH]SLHF]HĔ Z ]ZLą]NX ] SODQRZDQą UHIRUPą
UHIHUHQF\MQ\FKVWySSURFHQWRZ\FK :,%25/,%25LWG 6WRS\WHVąF]ĊVWRSR]\FMą]DEH]SLHF]DQąQDSU]\NáDG
Z SU]\SDGNX ]DEH]SLHF]HQLD LQVWUXPHQWHP ,56 3ODQRZDQH ]DVWąSLHQLH GRW\FKF]DVRZ\FK VWyS QRZ\PL VWRSDPL
UHIHUHQF\MQ\PLEXG]LáRZąWSOLZRĞFLFRGRWHJRF]\SODQRZDQDWUDQVDNFMDMHVWQDGDOZ\VRFHSUDZGRSRGREQDF]\
QDGDO RF]HNXMH VLĊ SU]\V]á\FK ]DEH]SLHF]DQ\FK SU]HSá\ZyZ OXE F]\ LVWQLHMH SRZLą]DQLH HNRQRPLF]QH PLĊG]\
SR]\FMą ]DEH]SLHF]DQą L ]DEH]SLHF]DMąFą =PLDQD GR VWDQGDUGyZ RNUHĞOLáD ĪH QDOHĪ\ Z V]DFXQNDFK ]DáRĪ\ü
ĪH]PLDQ\VWySUHIHUHQF\MQ\FKQLHQDVWąSLą
=PLDQ\RERZLą]XMąGODRNUHVyZURF]Q\FKUR]SRF]\QDMąF\FKVLĊVW\F]QLDURNXOXESyĨQLHM:]ZLą]NX]W\P
ĪH *UXSD QLH VWRVXMH UDFKXQNRZRĞFL ]DEH]SLHF]HĔ QLHSHZQRĞü ]ZLą]DQD ] LQVWUXPHQWDPL SRFKRGQ\PL RSDUW\PL
QDVWRSDFKSURFHQWRZ\FKQLHPD ZSá\ZXQDĞUyGURF]QHVNUyFRQHVNRQVROLGRZDQHLQIRUPDFMHILQDQVRZHRUD]QLH
EĊG]LHPLDáDZSá\ZXQDSU]\V]áHVNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLHILQDQVRZH



=PLDQD066)Ä/HDVLQJ´
=PLDQD GRW\F]\ XOJ Z F]\QV]DFK ]ZLą]DQ\FK ] &29,'-19. ZPLDQD VWDQGDUGX PD QD FHOX XPRĪOLZLHQLH
OHDVLQJRELRUFRPRSFMRQDOQHJR]ZROQLHQLD]RERZLą]NXRFHQ\F]\XGRJRGQLHQLDZSáDWQRĞFLDFKF]\QV]XRWU]\PDQH
ZZ\QLNX&29,'-VWDQRZLą]PLDQĊOHDVLQJX]JRGQLH]066).
=PLDQ\RERZLą]XMąGODRNUHVyZURF]Q\FKUR]SRF]\QDMąF\FKVLĊF]HUZFDUOXESyĨQLHM. =PLDQD QLHZSá\wa
QDVNRQVROLGRZDQHLQIRUPDFMHILQDQVRZH RUD]*UXSDRFHQLáDĪH]PLDQDQLHZSá\QLHQDSU]\V]áHVNRQVROLGRZDQH
VSUDZR]GDQLHJG\ĪVSyáNDQLHNRU]\VWD]XGRJRGQLHĔZSáDWQRĞFLDFKF]\QV]X ]ZLą]DQ\FK]CO9,'-19.

=DVWRVRZDQLHVWDQGDUGXOXELQWHUSUHWDFMLSU]HGGDWąLFKZHMĞFLDZĪ\FLH
: QLQLHMV]\FK ĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FK VNRQVROLGRZDQ\FK LQIRUPDFMDFK ILQDQVRZ\FK QLH VNRU]\VWDQR ] GREURZROQHJR
ZF]HĞQLHMV]HJR]DVWRVRZDQLDVWDQGDUGXOXELQWHUSUHWDFML
2SXEOLNRZDQHVWDQGDUG\ LLQWHUSUHWDFMHNWyUH GRGQLD VSRU]ąG]HQLDVNRQVROLGRZDQ\FKLQIRUPDFMLILQDQVRZ\FK QLH ZHV]á\
ZĪ\FLHGODRNUHVyZUR]SRF]\QDMąF\FKVLĊVW\F]QLD2020 URNXLLFKZSá\ZQD ĞUyGURF]QHVNUyFRQH VNRQVROLGRZDQHLQIRUPDFMH
ILQDQVRZH*UXS\
'RGQLDVSRU]ąG]HQLDQLQLHMV]\FKĞUyGURF]Q\FKVNUyFRQ\FKVNRQVROLGRZDQ\FKLQIRUPDFMLILQDQVRZ\FK]RVWDá\RSXEOLNRZDQH
QRZH OXE ]QRZHOL]RZDQH VWDQGDUG\ L LQWHUSUHWDFMH RERZLą]XMąFH GOD RNUHVyZ URF]Q\FK QDVWĊSXMąF\FK SR 2020 URNX DOH
QLH]DWZLHUG]RQHMHV]F]HSU]H]8QLĊ(XURSHMVNą


1RZ\066)Ä,QVXUDQFH&RQWUDFWV´
1RZ\ VWDQGDUG UHJXOXMąF\ XMĊFLH Z\FHQĊ SUH]HQWDFMĊ L XMDZQLHQLD GRW\F]ąFH XPyZ XEH]SLHF]HQLRZ\FK
LUHDVHNXUDF\MQ\FK6WDQGDUG]DVWĊSXMHGRW\FKF]DVRZ\066)Ä8PRZ\XEH]SLHF]HQLRZH´
*UXSDV]DFXMHĪHQRZ\VWDQGDUGQLHZSá\QLHQDĞUyGURF]QHVNUyFRQHVNRQVROLGRZDQHLQIRUPDFMHILQDQVRZH RUD]QD
SU]\V]áHVNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLDSRQLHZDĪQLHSURZDG]LG]LDáDOQRĞFLXEH]SLHF]HQLRZHM
6WDQGDUGRERZLą]XMHGODRNUHVyZURF]Q\FKUR]SRF]\QDMąF\FKVLĊ VW\F]QLDURNXOXESyĨQLHM



=PLDQD065Ä3UH]HQWDFMDVSUDZR]GDĔILQDQVRZ\FK´
5DGD 065 GRSUHF\]RZDáD ]DVDG\ NODV\ILNDFML ]RERZLą]DĔ GR GáXJR- OXE NUyWNRWHUPLQRZ\FK SU]HGH ZV]\VWNLP
ZGZyFKDVSHNWDFK
- GRSUHF\]RZDQRĪHNODV\ILNDFMDMHVW]DOHĪQDRG SUDZMDNLHSRVLDGDMHGQRVWNDQDG]LHĔELODQVRZ\
- LQWHQFMHNLHURZQLFWZDZRGQLHVLHQLXGRSU]\VSLHV]HQLDOXERSyĨQLHQLDSáDWQRĞFL]RERZLą]DQLDQLHVąEUDQHSRG
XZDJĊ
=PLDQ\RERZLą]XMąGODRNUHVyZURF]Q\FKUR]SRF]\QDMąF\FKVLĊVW\F]QLD2023 URNXOXESyĨQLHM:]ZLą]NX]W\P

F-89

12 / 44

ĪH *UXSD VWRVXMH MXĪ ]DVDG\ VSyMQH ]H ]PLHQLRQ\P VWDQGDUGHP ]PLDQ\ QLH EĊGą PLDá\ ZSá\ZX QD ĞUyGURF]QH
VNUyFRQHVNRQVROLGRZDQHLQIRUPDFMHILQDQVRZH RUD]QDSU]\V]áHVNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLHILQDQVRZH.


=PLDQ\MSSF 4 Ä8PRZ\XEH]SLHF]HQLRZH´
=PLDQDGRW\F]\SU]HGáXĪHQLD W\PF]DVRZHJR]ZROQLHQLD]HVWRVRZDQLD066)Ä,QVWUXPHQW\ILQDQVRZH´
=PLDQ\RERZLą]XMąGODRNUHVyZURF]Q\FKUR]SRF]\QDMąF\FKVLĊGQLDVW\F]QLDURNXOXESyĨQLHM
*UXSDV]DFXMHĪHQRZ\VWDQGDUGQLHZSá\QLHQDVNRQVROLGRZDQHKLVWRU\F]QHLQIRUPDFMHILQDQVRZHRUD]QD
SU]\V]áHVNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLHSRQLHZDĪQLHSURZDG]LG]LDáDOQRĞFLXEH]SLHF]HQLRZHM



ZPLDQ\ 066)  Ä,QVWUXPHQW\ ILQDQVRZH´, MSR 39 Ä,QVWUXPHQW\ ILQDQVRZH - XMPRZDQLH L Z\FHQD´, MSSF 7
Ä,QVWUXPHQW\ILQDQVRZHXMDZQLDQLHLQIRUPDFML´MSSF 4 Ä8PRZ\XEH]SLHF]HQLRZH´L066)Ä/HDVLQJ´
=PLDQ\ GRW\F]ą UHIRUP\ ZVNDĨQLND UHIHUHQF\MQHJR VWRS\ SURFHQWRZHM, Z W\P ]DVWąSLHQLD JR DOWHUQDW\ZQ\PL
VWRSDPLUHIHUHQF\MQ\PL.
=PLDQ\RERZLą]XMąGOD RNUHVyZURF]Q\FKUR]SRF]\QDMąF\FKVLĊGQLDVW\F]QLDURNXOXESyĨQLHM
*UXSD RFHQLD ĪH ]PLDQD QLHEĊG]LHPLDáD ZSá\ZX QD VNRQVROLGRZDQH KLVWRU\F]QH LQIRUPDFMHILQDQVRZH RUD] QD
SU]\V]áHVNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLHILQDQVRZH



ZPLDQ\066)Ä3RáąF]HQLDSU]HGVLĊZ]LĊü´
=PLDQDSROHJDQDDNWXDOL]DFMLRGQLHVLHQLD GRUDPNRQFHSF\MQ\FK.
=PLDQ\ RERZLą]XMą GOD RNUHVyZ URF]Q\FK UR]SRF]\QDMąF\FK VLĊ GQLD  VW\F]QLD  URNX OXE SyĨQLHM *UXSD
V]DFXMH ĪH QRZ\ VWDQGDUG QLH ZSá\QLH QD VNRQVROLGRZDQH KLVWRU\F]QH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH RUD] QD SU]\V]áH
VNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLH.



ZPLDQ\065Ä5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH´
=PLDQD GRW\F]\ ]DND]X RGOLF]DQLD RG NRV]WX Z\WZRU]HQLD SR]\FML U]HF]RZ\FK DNW\ZyZ WUZDá\FK ZV]HONLFK
ZSá\ZyZ ]H VSU]HGDĪ\ SR]\FML Z\WZRU]RQ\FK Z F]DVLH JG\ VSyáND SU]\JRWRZXMH VNáDGQLN DNW\ZyZ GR MHJR
]DPLHU]RQHJRXĪ\WNRZDQLD3R]PLDQLH WDNLHZSá\Z\]HVSU]HGDĪ\L]ZLą]DQH]QLPLNRV]W\XMPRZDQHEĊGąZ]\VNX
OXEVWUDFLH
=PLDQ\ RERZLą]XMą GOD RNUHVyZ URF]Q\FK UR]SRF]\QDMąF\FK VLĊ GQLD  VW\F]QLD  URNX OXE SyĨQLHM *UXSD
V]DFXMH ĪH QRZ\ VWDQGDUG QLH ZSá\QLH QD VNRQVROLGRZDQH KLVWRU\F]QH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH RUD] QD SU]\V]áH
VNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLH.



ZPLDQ\065Ä5H]HUZ\]RERZLą]DQLDZDUXQNRZHLDNW\ZDZDUXQNRZH´
=PLDQDGRW\F]\XPyZURG]ąF\FKREFLąĪHQLD:UDPDFK]PLDQ\XĞFLĞORQRĪHNRV]WZ\NRQDQLDXPRZ\ REHMPXMH
NRV]W\EH]SRĞUHGQLR]QLą]ZLą]DQH
=PLDQ\ RERZLą]XMą GOD RNUHVyZ URF]Q\FK UR]SRF]\QDMąF\FK VLĊ GQLD  VW\F]QLD  URNX OXE SyĨQLHM *UXSD
V]DFXMH ĪH QRZ\ VWDQGDUG QLH ZSá\QLH QD VNRQVROLGRZDQH KLVWRU\F]QH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH RUD] QD SU]\V]áH
VNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLH.



RRF]QH]PLDQ\066) F\NO-2020)
o =PLDQD066)Ä=DVWRVRZDQLH0LĊG]\QDURGRZ\FK6WDQGDUGyZ6SUDZR]GDZF]RĞFL)LQDQVRZHMSRUD]
SLHUZV]\´
=PLDQD ]H]ZDOD MHGQRVWFH ]DOHĪQHM QD Z\FHQĊ VNXPXORZDQ\FK UyĪQLF NXUVRZ\FK SU]\ XĪ\FLX NZRW
]JáRV]RQ\FK SU]H] MHM MHGQRVWNĊ GRPLQXMąFą QD SRGVWDZLH GDW\ SU]HMĞFLD QD 066) SU]H] MHGQRVWNĊ
GRPLQXMąFą.
o

=PLDQD066)Ä,QVWUXPHQW\ILQDQVRZH´
=PLDQDZ\MDĞQLDMDNLHRSáDW\XZ]JOĊGQLD MHGQRVWNDVWRVXMąFWHVWSU]\RFHQLHF]\QDOHĪ\]DSU]HVWDü
XMPRZDQLD ]RERZLą]DQLD ILQDQVRZHJR -HGQRVWND XZ]JOĊGQLD MHG\QLH RSáDW\ ]DSáDFRQH OXE RWU]\PDQH
PLĊG]\ MHGQRVWNą SRĪ\F]NRELRUFą  D SRĪ\F]NRGDZFą Z W\P RSáDW\ ]DSáDFRQH OXE RWU]\PDQH SU]H]
MHGQRVWNĊOXESRĪ\F]NRGDZFĊZLPLHQLXGUXJLHMVWURQ\

o

=PLDQD066)Ä/HDVLQJ´
=PLDQDGRSU]\NáDGX LOXVWUDFML 

o

=PLDQD065Ä5ROQLFWZR´
=PLDQD XVXZD Z\PyJ ] SDUDJUDIX  065  DE\ MHGQRVWNL Z\áąF]Dá\ SU]HSá\Z\ SLHQLĊĪQH ]
RSRGDWNRZDQLD SU]\ Z\FHQLH ZDUWRĞFL JRG]LZHM VNáDGQLND DNW\ZyZ ELRORJLF]Q\FK PHWRGą ZDUWRĞFL
ELHĪąFHM
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=PLDQ\ RERZLą]XMą GOD RNUHVyZ URF]Q\FK UR]SRF]\QDMąF\FK VLĊ GQLD  VW\F]QLD  URNX OXE SyĨQLHM *UXSD
V]DFXMH ĪH QRZ\ VWDQGDUG QLH ZSá\QLH QD VNRQVROLGRZDQH KLVWRU\F]QH LQIRUPDFMH ILQDQVRZH RUD] QD SU]\V]áH
VNRQVROLGRZDQHVSUDZR]GDQLH.
*UXSD]DPLHU]DZGURĪ\üSRZ\ĪV]HUHJXODFMHZWHUPLQDFKSU]HZLG]LDQ\FK GR]DVWRVRZDQLDSU]H]VWDQGDUG\OXELQWHUSUHWDFMH
H

:Sá\ZSU]HMĞFLDQD066)RUD]NRUHNWDEáĊGyZ

:VND]DQLHLREMDĞQLHQLHUyĪQLFZZDUWRĞFLXMDZQLRQ\FKGDQ\FKILQDQVRZ\FKRUD]LVWRWQ\FKUyĪQLFGRW\F]ąF\FKSU]\MĊW\FK
]DVDG SROLW\NL UDFKXQNRZRĞFLSRPLĊG]\0LĊG]\QDURGRZ\PL6WDQGDUGDPL6SUDZR]GDZF]RĞFL)LQDQVRZHMDVWRVRZDQ\PLdo
VW\F]QLDURNX]DVDGDPLUDFKXQNRZRĞFL WM8VWDZąRUDFKXQNRZRĞFL]GQLDZU]HĞQLDURNX.
*áyZQHUyĪQLFHSRPLĊG]\066)DVWRVRZDQ\PLZF]HĞQLHM]DVDGDPLUDFKXQNRZRĞFLZ\QLNDMą]QDVWĊSXMąF\FK
NZHVWLL
.RUHNWD– 3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\]JRGQLH]0LĊG]\QDURGRZ\PSWDQGDUGHPSSUDZR]GDZF]RĞFLFLQDQVRZHM 15
Ä3U]\FKRG\]XPyZ]NOLHQWDPL´ GDOHMÄ066)´
.RUHNWDZ\QLND]H]PLDQ\SROLW\NLUDFKXQNRZRĞFLZ]DNUHVLHUR]SR]QDQLDSU]\FKRGyZ]HVSU]HGDĪ\Z\QLNDMąF\FK
]UHDOL]RZDQ\FKNRQWUDNWyZ *UXSD ZSURZDG]LáDPRGHOUR]SR]QDZDQLDSU]\FKRGyZ ]JRGQLH ]066)  PRGHO
V]HU]HM RSLVDQ\ MHVW Z SROLW\FH UDFKXQNRZRĞFL Z QLQLHMV]\FK ĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FK VNRQVROLGRZDQ\FK
LQIRUPDFMDFKILQDQVRZ\FK ]DRNUHVREMĊW\QLQLHMV]\PLĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PLVNRQVROLGRZDQ\PLLQIRUPDFMDPL
ILQDQVRZ\PL
=JRGQLH]SRSU]HGQLRVWRVRZDQ\PL]DVDGDPLUDFKXQNRZRĞFL*UXSDXMPRZDáDSU]\FKRG\ZPRPHQFLHSU]HQLHVLHQLD
U\]\ND ]D NDĪG\ Z\NRQDQ\ HWDS ]D NWyU\ *UXSD X]QDZDáD SU]HND]DQLH Z\GDZF\ NDPLHQLD PLORZHJR
WM. HWDSXSUDFXVWDORQHJR]JRGQLH]KDUPRQRJUDPHPXPRZ\:HIHNFLHZGURĪHQLDSU]H]*UXSĊ066)*UXSD
XMPXMHSU]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\VWRVXMąFW]Z0RGHO3LĊFLX.URNyZSU]HZLG]LDQ\Z066)3RSU]HDQDOL]RZDQLX
XPRZ\ GRW\F]ąFHM SURGXNFML JU\ QD ]OHFHQLH QLH]DOHĪQHJR Z\GDZF\ *UXSD X]QDáD ĪH MHVW XPRZD WD VWDQRZL
Z\RGUĊEQLRQH RGG]LHOQH ]RERZLą]DQLHGRZ\NRQDQLDĞZLDGF]HQLD GRVWDUF]HQLHZ\GDZF\NRPSOHWQHMJU\ 3UDZD
DXWRUVNLH GR JU\ SU]HFKRG]ą QD Z\GDZFĊ Z PLDUĊ WZRU]HQLD JU\ ]JRGQLH ] NDPLHQLDPL PLORZ\PL  6SHáQLRQ\
WXMHVW]DSLV066)FPyZLąF\RW\PLĪZZ\QLNXZ\NRQDQLDĞZLDGF]HQLDQLHSRZVWDMHVNáDGQLNDNW\ZyZ
R DOWHUQDW\ZQ\P ]DVWRVRZDQLX D *UXSLH SU]\VáXJXMH HJ]HNZRZDOQH SUDZR GR ]DSáDW\ ]D GRW\FKF]DV Z\NRQDQH
ĞZLDGF]HQLH Z ]ZLą]NX ] F]\P SU]\FKyG *UXS\ MHVW UR]SR]QDZDQ\ Z F]DVLH 3U]\FKRG\ QD G]LHĔ ELODQVRZ\
V]DFRZDQHVąZRSDUFLXRVWRSLHĔ]DDZDQVRZDQLDUHDOL]DFMLXPRZ\XVWDODQ\ZRSDUFLXRZ\VRNRĞüSRQLHVLRQ\FK
QDUDVWDMąFRNRV]WyZZUHODFMLGRSODQRZDQ\FKáąF]Q\FKNRV]WyZQLH]EĊGQ\FKGRSRQLHVLHQLDFHOHPZ\ZLą]DQLDVLĊ
]]RERZLą]DQLDNRQWUDNWRZHJR
.RUHNWD ZSá\QĊáD RGSRZLHGQLR QD SR]\FMH VNUyFRQHJR VNRQVROLGRZDQHJR VSUDZR]GDQLD ] V\WXDFML ILQDQVRZHM
LVNUyFRQHJR VNRQVROLGRZDQHJR VSUDZR]GDQLD ]Z\QLNX
:URNX ELODQVQDG]LHĔU ]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ]áRW\FKSR]\FML]DSDV\]ZLĊNV]HQLH
RNZRWĊ]áRW\FKSR]\FMLÄDNW\ZD]W\WXáXXPRZ\´]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ]áRW\FKSR]\FML]\VN
(straWD  ] ODW XELHJá\FK RUD] ]ZLĊNV]HQLH R NZRWĊ    ]áRW\FK ]\VNX VWUDW\  QHWWR SU]\SDGDMąFHJR QD
DNFMRQDULXV]DMHGQRVWNLGRPLQXMąFHMSU]H]RGSRZLHGQLR]ZLĊNV]HQLHSU]\FKRGyZ]HVSU]HGDĪ\RNZRWĊ
]áRW\FK]ZLĊNV]HQLHNRV]WyZZáDVQ\FKVSU]HGDĪ\RNZRWĊ]áRW\FK
.RUHNWD- :\FHQDSURJUDPXPRW\ZDF\MQHJR]JRGQLH]0LĊG]\QDURGRZ\PSWDQGDUGHPSSUDZR]GDZF]RĞFL
FLQDQVRZHM 2 Ä3áDWQRĞFLZIRUPLHDNFML´ GDOHMÄ066)´
7UDQVDNFMH SáDWQRĞFL DNFMDPL Z\áąF]RQH Vą ] UHJXODFML 8VWDZ\ R UDFKXQNRZRĞFL Z ]ZLą]NX ] F]\P *UXSD
ZVSUDZR]GDQLXILQDQVRZ\PVSRU]ąG]RQ\P]JRGQLH]SROVNLPL]DVDGDPLUDFKXQNRZRĞFLQLHGRNRQ\ZDáDZ\FHQ\
LXMĊFLDSURJUDPXPRW\ZDF\MQHJR– SáDWQRĞFLZIRUPLHDNFML=JRGQLH]066)SURJUDP]RVWDáZ\FHQLRQ\ZHGáXJ
QDMOHSV]\FKGRVWĊSQ\FKV]DFXQNyZRUD]XMĊW\MDNRNRV]WZRGSRZLHGQLPRNUHVLH
.RUHNWD ZSá\QĊáD RGSRZLHGQLR QD SR]\FMH VNUyFRQHJR VNRQVROLGRZDQHJR VSUDZR]GDQLD ] V\WXDFML ILQDQVRZHM
LVNUyFRQHJRVNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLD ]Z\QLNX
:URNX ELODQVQDG]LHĔ ]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FMLSR]RVWDáHNDSLWDá\RUD]
]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ]áRW\FKSR]\FML]\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FKRUD]]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ 317
]áRW\FKSR]\FML]\VN VWUDWD QHWWRSU]\SDGDMąF\DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNLGRPLQXMąFHMSU]H]]ZLĊNV]HQLHNRV]WyZ
RJyOQHJR]DU]ąGXRNZRWĊ ]áRW\FK
.RUHNWD- /HDVLQJ]JRGQLH]0LĊG]\QDURGRZ\PSWDQGDUGHPSSUDZR]GDZF]RĞFLFLQDQVRZHM 16 Ä/HDVLQJ´ GDOHM
Ä066)´
*UXSD ZVSUDZR]GDQLX ILQDQVRZ\PVSRU]ąG]RQ\P ]JRGQLH ] SROVNLPL]DVDGDPLUDFKXQNRZRĞFL QLH GRNRQ\ZDáD
SUH]HQWDFMLQDMPXSRZLHU]FKQLELXURZHMRUD]XU]ąG]HĔNRPSXWHURZ\FKMDNROHDVLQJXSRQLHZDĪ]JRGQLH]XVWDZą
RUDFKXQNRZRĞFLDUWXVWZDNW\ZDFKL]RERZLą]DQLDFKXMPRZDQHVąXPRZ\OHDVLQJXILQDQVRZHJRW\PVDP\P
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XPRZ\ QDMPX NZDOLILNRZDQH GR XMPRZDQLD MDNR OHDVLQJ R FKDUDNWHU]H RSHUDF\MQ\P QLH Vą ZSURZDG]RQH
LXMPRZDQHZDNW\ZDFKL]RERZLą]DQLDFK8PRZ\QDMP\]RVWDá\UR]SR]QDQH]JRGQLH]066)
.RUHNWD ZSá\QĊáD RGSRZLHGQLR QD SR]\FMH VNUyFRQHJR VNRQVROLGRZDQHJR VSUDZR]GDQLD ] V\WXDFML ILQDQVRZHM
LVNUyFRQHJRVNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLD ]Z\QLNX
:URNX ELODQVQDG]LHĔ ]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FMLÄ3UDZRGRXĪ\WNRZDQLD´
]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FMLOHDVLQJF]ĊĞüGáXJRWHUPLQRZD]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ]áRW\FK
SR]\FML OHDVLQJ NUyWNRWHUPLQRZ\ ]PQLHMV]HQLH R NZRWĊ   ]áRW\FK SR]\FML ]\VN VWUDWD  ] ODW XELHJá\FK
]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ]áRW\FKSR]\FML- ]\VN VWUDWD QHWWRSU]\SDGDMąF\DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNLGRPLQXMąFHM
SU]H] RGSRZLHGQLR ]PQLHMV]HQLH NRV]WyZ RJyOQHJR ]DU]ąGX R NZRWĊ   ]áRW\FK RUD] ]ZLĊNV]HQLH NRV]WyZ
ILQDQVRZ\FKRNZRWĊ]áRW\FK
.RUHNWD4 - 3UH]HQWDFMDSU]HGSáDW\QDĞURGHNWUZDá\
6SyáNDGRPLQXMąFDZVSUDZR]GDQLXILQDQVRZ\PVSRU]ąG]DQ\P]DURN]DSUH]HQWRZDáDSU]HGSáDWĊQDĞURGHN
WUZDá\ Z SR]\FML Ä=DOLF]NL QD ĞURGNL WUZDáH´ 6SyáND GRNRQDáD ]PLDQ\ L SU]HGSáDWD ]RVWDáD ]DSUH]HQWRZDQD
w Ä3R]RVWDá\FKQDOHĪQRĞFLDFK´
.RUHNWDZSá\QĊáDRGSRZLHGQLRQDSR]\FMHVNUyFRQHJRVNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLD]V\WXDFMLILQDQVRZHM
:URNX ELODQVQDG]LHĔ ]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FMLU]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH
]ZLĊNV]HQLH RNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FMLQDOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáH
.RUHNW\EáĊGyZ Z\QLNDMą]QDVWĊSXMąF\FKNZHVWLL
3RQLĪHM]RVWDá\]DSUH]HQWRZDQHZSURZDG]RQHGRVNRQVROLGRZDQ\FKLQIRUPDFMLILQDQVRZ\FKNRUHNW\NWyUH]JRGQLH
]065VWDQRZLąEáąGSRSU]HGQLHJRRNUHVXWMZ\QLNDá\]SRPLQLĊFLDOXE]QLHNV]WDáFHQLDVSUDZR]GDĔILQDQVRZ\FK
ZW\PRNUHVLHQDSRGVWDZLHNWyU\FKVSRU]ąG]RQH]RVWDá\VNRQVROLGRZDQHLQIRUPDFMHILQDQVRZHDEĊGąFHVNXWNLHP
QLHXZ]JOĊGQLHQLD OXE EáĊGQHJR XZ]JOĊGQLHQLD ZLDU\JRGQ\FK LQIRUPDFML NWyUH E\á\ GRVWĊSQH QD PRPHQW
]DWZLHUG]DQLD VSRU]ąG]DQ\FK Z W\FK RNUHVDFK VSUDZR]GDĔ ILQDQVRZ\FK RUD] FR GR NWyU\FK PRĪQD ]DVDGQLH
RF]HNLZDü ĪH SRZLQQ\ E\ü X]\VNDQH L XZ]JOĊGQLRQH Z SURFHVLH VSRU]ąG]DQLD L SUH]HQWDFML VSUDZR]GDQLD
ILQDQVRZHJR 6ą WR EáĊG\ Z\QLNDMąFH ] QLHZáDĞFLZHJR ]DVWRVRZDQLD ]DVDG UDFKXQNRZRĞFL P\OQHM LQWHUSUHWDFML
IDNWyZOXESRP\áHNDU\WPHW\F]Q\FK
.RUHNWD5 - $PRUW\]DFMDZDUWRĞFLVLOQLNDJUDILF]QHJR8QUHDO(QJLQH
6SyáND GRPLQXMąFD G\VSRQXMH GZRPD OLFHQFMDPL QD VLOQLN JUDILF]Q\ 8QUHDO (QJLQH  6SyáND GRPLQXMąFD
Z VSUDZR]GDQLX ILQDQVRZ\P VSRU]ąG]RQ\P ]D URN 2018 ZVWU]\PDáD GRNRQ\ZDQLH RGSLVyZ DPRUW\]DF\MQ\FK
RGMHGQHJRQLHZ\NRU]\VW\ZDQHJRVLOQLNDJUDILF]QHJR8QUHDO(QJLQH:RNUHVDFKZNWyU\FKRGSLV\DPRUW\]DF\MQH
E\á\GRNRQ\ZDQHWMRGF]HUZFDURNXGRJUXGQLDURNXDPRUW\]DFMDSURZDG]RQDE\áDVWDZNąURF]Qą
$QDOL]D SRSUDZQRĞFL VWRVRZDQLD SU]HSLVyZ XVWDZ\ R UDFKXQNRZRĞFL Z\ND]DáD ]H VSyáND QLH PLDáD SRGVWDZ
do zaSU]HVWDQLDGRNRQ\ZDQLDRGSLVyZDPRUW\]DF\MQ\FKRUD]EáĊGQLHXVWDOLáDVWDZNĊDPRUW\]DFMLQDRNUHVNUyWV]\
QLĪZ\QLNDá]RNUHVXHNRQRPLF]QHJRXĪ\WHF]QRĞFLDNW\ZD
.RUHNWD]RVWDáD]DNZDOLILNRZDQDMDNREáąGSRQLHZDĪ]JRGQLH]SU]HSLVDPLXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFLDUWXVW
RUD] RGSRZLHGQLR DUW  XVW  VNáDGQLN DNW\ZyZ SRGOHJD DPRUW\]RZDQLX QLH ZF]HĞQLHM QLĪ SR SU]\MĊFLX GR
XĪ\WNRZDQLD GR PRPHQWX ]UyZQDQLD RGSLVyZ DPRUW\]DF\MQ\FK SU]H]QDF]HQLD GR VSU]HGDĪ\ OLNZLGDFML
VWZLHUG]HQLDQLHGRERUX3RQLHZDĪQLHPLDáRPLHMVFDĪDGQH]W\FK]GDU]HĔRFHQLRQRĪH*UXSDQLHPLDáDSRGVWDZ\
QLHDPRUW\]RZDüOLFHQFMLQDVLOQLNLJUDILF]QH:F]ĊĞFLZMDNLHMNRUHNWDGRW\F]\áD]PLDQ\RNUHVXDPRUW\]DFML]ODW
GRODWNRUHNWD]RVWDáD]DNZDOLILNRZDQDMDNREáąGSRQLHZDĪ]JRGQLH]SU]HSLVDPLXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFLDUW
XVWLVWDZNDDPRUW\]DFMLSRZLQQDRG]ZLHUFLHGODüRNUHVXĪ\WNRZDQLDDNW\ZDRUD]SRZLQQDSRGOHJDüRNUHVRZHM
ZHU\ILNDFMLZ]ZLą]NX]F]\PZSURZDG]RQD]PLDQDQLHMHVWVNXWNLHP]PLDQ\VWDQGDUGyZUDFKXQNRZRĞFL
=JRGQLH]DUWXVWDPRUW\]DFMD SRZLQQDE\üUR]áRĪRQDQDRNUHVSU]\GDWQRĞFLGRXĪ\FLDGDQHJRDNW\ZD2NUHV
DPRUW\]DFML]RVWDáXVWDORQ\GODRE\GZXOLFHQFMLQDRNUHVODW
6SyáND QDOLF]\áD DPRUW\]DFMĊ ]D FDá\ RNUHV RG PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR SR SU]\MĊFLX GR XĪ\WNRZDQLD RG QLH
DPRUW\]RZDQ\FKZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKLSUDZQ\FK.
.RUHNWD ZSá\QĊáD RGSRZLHGQLR QD SR]\FMH VNUyFRQHJR VNRQVROLGRZDQHJR VSUDZR]GDQLD ] V\WXDFML ILQDQVRZHM
LVNUyFRQHJRVNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLD ]Z\QLNX
:URNX ELODQVQDG]LHĔ ]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ]áRW\FKSR]\FMLZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQH
]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ]áRW\FKSR]\FML]\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ]áRW\FK
]\VNX VWUDW\  QHWWR SU]\SDGDMąFHJR DNFMRQDULXV]RP MHGQRVWNL GRPLQXMąFHM SU]H] ]ZLĊNV]HQLH NRV]WyZ ZáDVQ\FK
VSU]HGDĪ\RNZRWĊ]áRW\FK
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.RUHNWD6 - $PRUW\]DFMDQDNáDGyZQDLQZHVW\FMĊZREF\FKĞURGNDFKWUZDá\FK ORNDOELXURZ\
6SyáND GRPLQXMąFD Z VSUDZR]GDQLX ILQDQVRZ\P VSRU]ąG]RQ\P ]D URN  DPRUW\]RZDáD QDNáDG\
Z REF\FK ĞURGNDFK WUZDá\FK VWDZNą URF]Qą Z Z\VRNRĞFL  $QDOL]D Z\ND]DáD ĪH 6SyáND XVWDOLáD RNUHV
DPRUW\]DFML ]JRGQLH ] SU]HSLVDPL SRGDWNRZ\PL WM QD  ODW NWyU\ QLH RGSRZLDGDá SU]HZLG\ZDQHPX RNUHVRZL
XĪ\WNRZDQLD DNW\ZD 'RNRQDQR SU]HOLF]HQLD VWRVRZDQ\FK VWDZHN DPRUW\]DF\MQ\FK QD VWDZNL RGSRZLDGDMąFH
RNUHVRPHNRQRPLF]QHMXĪ\WHF]QRĞFLVNáDGQLNyZPDMąWNXWUZDáHJR
$QDOL]DZ\ND]DáDĪHVSyáNDQLHXZ]JOĊGQLáDZXVWDOHQLXRNUHVXDPRUW\]DFMLLQIRUPDFMLMDNąSR]\VNDáDZNZLHWQLX
 URNX JG\ 6SyáND SRGSLVDáD DQHNV RNUHĞODMąF\ WHUPLQ Z\QDMPX VLHG]LE\ 6SyáNL ]JRGQLH ] NWyU\P RNUHV
Z\QDMPXXOHJáVNUyFHQLX GRGQLDURNX:]ZLą]NX]SR]\VNDQąZURNXLQIRUPDFMą 6SyáNDSRZLQQD
MXĪ Z  URNX GRNRQDü ]PLDQ\ V]DFXQNX HNRQRPLF]QHJR RNUHVX XĪ\WHF]QRĞFL QDNáDGyZ Z Z\QDMPRZDQ\FK
ĞURGNDFKWUZDá\FK.
.RUHNWD]RVWDáD]DNZDOLILNRZDQDMDNREáąGSRQLHZDĪ]JRGQLH]SU]HSLVDPLXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFLDUWXVW
L  VWDZND DPRUW\]DFML SRZLQQD RG]ZLHUFLHGODü RNUHV XĪ\WNRZDQLD DNW\ZD RUD] SRZLQQD SRGOHJDü RNUHVRZHM
ZHU\ILNDFMLZ]ZLą]NX]F]\PZSURZDG]RQD]PLDQDQLHMHVWVNXWNLHP]PLDQ\VWDQGDUGyZUDFKXQNRZRĞFL
.RUHNWD ZSá\QĊáD RGSRZLHGQLR QD SR]\FMH VNUyFRQHJR VNRQVROLGRZDQHJR VSUDZR]GDQLD ] V\WXDFML ILQDQVRZHM
LVNUyFRQHJRVNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLD ]Z\QLNX
:URNX ELODQVQDG]LHĔ ]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ]áRW\FKSR]\FMLU]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH
]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ]áRW\FK]\VNX VWUDW\ QHWWRSU]\SDGDMąFHJRDNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNLGRPLQXMąFHM
SU]H]]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ]áRW\FKNRV]WyZRJyOQHJR]DU]ąGX
.RUHNWD7 - $PRUW\]DFMDQLVNRFHQQ\FKĞURGNyZWUZDá\FK
6SyáND GRPLQXMąFD Z VSUDZR]GDQLX ILQDQVRZ\P VSRU]ąG]RQ\P ]D URN  VWRVRZDáD ]DVDG\ SRGDWNRZH GR
DPRUW\]DFMLQLVNRFHQQ\FKĞURGNyZWUZDá\FK1LVNRFHQQHĞURGNLWUZDáHGRNZRW\W\V]áRW\FKE\á\DPRUW\]RZDQH
MHGQRUD]RZRZPLHVLąFXSU]\MĊFLDGRXĪ\WNRZDQLD
$QDOL]D Z\ND]DáD ĪH VSyáND SU]\MPXMąF OLPLW SRGDWNRZ\ GOD MHGQRUD]RZ\FK RGSLVyZ DPRUW\]DF\MQ\FK QLH
]DVWRVRZDáDVLĊGRZ\PRJXXVWDORQHJRZ.UDMRZ\P6WDQGDUG]LH5DFKXQNRZRĞFL]JRGQLH]NWyU\PSU]\XVWDOHQLX
XSURV]F]RQHMDPRUW\]DFMLQDOHĪ\ZSLHUZV]HMNROHMQRĞFLXVWDOLüSR]LRP\LVWRWQRĞFL:HIHNFLHF]HJRáąF]QHNRV]W\
XMPRZDQH MDNR DPRUW\]DFMD XSURV]F]RQD RND]Dá\ VLĊ E\ü LVWRWQH ] SXQNWX ZLG]HQLD RFHQ\ VSUDZR]GDQLD
ILQDQVRZHJR $QDOL]D Z\ND]DáD ĪH F]ĊĞü ĞURGNyZ WUZDá\FK QLVNLHM ZDUWRĞFL VSHáQLDáD NU\WHULD L SRZLQQD E\ü
]DNZDOLILNRZDQDMDNR]ELRUF]\ĞURGHNWUZDá\NWyUHJRZDUWRĞüZHIHNFLHE\áDE\Z\ĪV]DLQLHNZDOLILNRZDáDE\VLĊ
GRMHGQRUD]RZHM DPRUW\]DFML 6SyáNDGRNRQDáD ]PLDQ\ L DPRUW\]XMH QLVNRFHQQH ĞURGNL WUZDáH ZHGáXJ SU]\MĊWHJR
RNUHVXHNRQRPLF]QHMXĪ\WHF]QRĞFL
.RUHNWD]RVWDáD]DNZDOLILNRZDQDMDNREáąGSRQLHZDĪZSU]HSLVDFKXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFLQLH]RVWDáDRNUHĞORQD
ZDUWRĞü DNW\ZD R W]Z QLVNLHM MHGQRVWNRZHM ZDUWRĞFL GOD MDNLHM PRĪQD E\áRE\ SU]\Mąü XSURV]F]RQH ]DVDG\
DPRUW\]RZDQLD =DU]ąG MHGQRVWNL GRPLQXMąFHM ]ZHU\ILNRZDá VWRVRZDQH GRW\FKF]DV OLPLW\ ]DOLF]DQLD GR ĞURGNyZ
RQLVNLHMZDUWRĞFLMDNLHE\á\SU]\MĊWH]JRGQLH]SU]HSLVDPLSRGDWNRZ\PLLX]QDáĪHQLHVąRQHZáDĞFLZH]SXQNWX
ZLG]HQLDSUH]HQWDFMLZ\QLNyZNVLĊJRZ\FK
.RUHNWD ZSá\QĊáD RGSRZLHGQLR QD SR]\FMH VNUyFRQHJR VNRQVROLGRZDQHJR VSUDZR]GDQLD ] V\WXDFML ILQDQVRZHM
LVNUyFRQHJRVNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLD ]Z\QLNX
:URNX ELODQVQDG]LHĔ ]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ]áRW\FKSR]\FMLU]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH
]ZLĊNV]HQLH R NZRWĊ   ]áRW\FKSR]\FML]\VN VWUDWD ] ODWXELHJá\FK ]ZLĊNV]HQLHR NZRWĊ  ]áRW\FK
]\VNX VWUDW\  QHWWR SU]\SDGDMąFHJR DNFMRQDULXV]RP MHGQRVWNL GRPLQXMąFHM SU]H] ]PQLHMV]HQLH R NZRWĊ  462
]áRW\FKNRV]WyZRJyOQHJR]DU]ąGX
.RUHNWD8 - 1DNáDG\QDJU\SURGXNFMLZáDVQHM
6SyáNDGRPLQXMąFD ZVSUDZR]GDQLX ILQDQVRZ\P]DURN XMPRZDáDSRQLHVLRQHQDNáDG\QDJU\SURGXNFMLZáDVQHM
ZSR]\FMLÄ=DSDV\´. 1DNáDG\XMPRZDQHZ]DSDVDFK XMPRZDQHE\á\ZFDáRĞFLMDNRNRV]WZZ\QLNX ILQDQVRZ\P
w SLHUZV]\P URNX Z NWyU\P 6SyáND UR]SRF]ĊáD XMPRZDQLH SU]\FKRGX ]H VSU]HGDĪ\ JU\. 3R SU]HDQDOL]RZDQLX
]DSLVyZ DUW  XVW  XVWDZ\ R UDFKXQNRZRĞFL RFHQLOLĞP\ ĪH  SU]\MĊWD ]DVDGD UDFKXQNRZRĞFL VWRVRZDQD  SU]\
VSRU]ąG]DQLXVSUDZR]GDĔILQDQVRZ\FKGRJUXGQLDURNXMHVWQLH]JRGQD]XVWDZąRUDFKXQNRZRĞFL$QDOL]D
Z\ND]DáDĪHQDNáDG\ WHVSHáQLDá\ ZDUXQNL] DUW3 XVW  XVWDZ\ WMQDNáDG\ SRQRV]RQH E\á\SU]H] 6SyáNĊMDNR
QDNáDG\SRQRV]RQHZHZáDVQ\P]DNUHVLHGRW\F]ąFHĞFLĞOHXVWDORQHJRSURGXNWXWHFKQRORJLF]QDSU]\GDWQRĞüSURGXNWX
E\áDXGRNXPHQWRZDQDSRGMĊWD]RVWDáDGHF\]MDSU]H]=DU]ąGRZ\WZDU]DQLXWHJRSURGXNWXRFHQDU\QNXZVND]\ZDáD
QDPRĪOLZRĞüX]\VNDQLDSU]\FKRGyZ]HVSU]HGDĪ\WHJRSURGXNWXFRGDZDáRSRGVWDZĊRFHQLü]HNRV]W\SRQRV]RQH
ZUDPDFKW\FKSUDFEĊGąZFDáRĞFLSRNU\WHSU]\FKRGDPL:]ZLą]NX]F]\PQDNáDG\WHSRZLQQ\E\üXMPRZDQH
L Z\FHQLDQH MDN ZDUWRĞFL QLHPDWHULDOQH NRV]W\ ]DNRĔF]RQ\FK SUDFH UR]ZRMRZ\FK 6SyáND ZSURZDG]LáD NRUHNWĊ
EáĊGX GR VSUDZR]GDĔ ILQDQVRZ\FK VSRU]ąG]RQ\FK ]D ODWD  L  SUH]HQWXMąF QDNáDG\ MDNR NRV]W\ SUDF
UR]ZRMRZ\FKZSR]\FML Ä:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQH´NWyUHSRGOHJDMąDPRUW\]DFMLZRNUHVLHĪ\FLDSURGXNWX
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.RUHNWD]RVWDáD]DNZDOLILNRZDQDMDNREáąGSRQLHZDĪ]JRGQLH]DUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFLQDNáDG\QDJUĊ
SRZLQQ\ E\ü XMPRZDQH L Z\FHQLDQH MDNR SUDFH UR]ZRMRZH .U\WHULD MDNLH E\á\ DQDOL]RZDQH ]RVWDá\ RSLVDQH Z
SROLW\FH UDFKXQNRZRĞFLXPLHV]F]RQH Z KLVWRU\F]Q\FKLQIRUPDFMLILQDQVRZ\FK ]DODWD -2017 RUD] Z QRFLH 2
QLQLHMV]\FK ĞUyGURF]Q\FKVNUyFRQ\FKVNRQVROLGRZDQ\FK LQIRUPDFMLILQDQVRZ\FK
.RUHNWD ZSá\QĊáD RGSRZLHGQLR QD SR]\FMH VNUyFRQHJR VNRQVROLGRZDQHJR VSUDZR]GDQLD ] V\WXDFML ILQDQVRZHM
LVNUyFRQHJRVNRQVROLGRZDQHJR VSUDZR]GDQLD ]Z\QLNX
:URNX ELODQVQDG]LHĔ ]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ]áRW\FKSR]\FMLZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQH
]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ]áRW\FK]DSDVyZ]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ]áRW\FKSR]\FML]\VN VWUDWD ]ODW
XELHJá\FK ]PQLHMV]HQLH R NZRWĊ   ]áRW\FK ]\VNX VWUDW\  QHWWR SU]\SDGDMąFHJR DNFMRQDULXV]RP MHGQRVWNL
GRPLQXMąFHMSU]H]]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ]áRW\FKNRV]WyZZáDVQ\FKVSU]HGDĪ\
.RUHNWD9 - 5H]HUZDQDQLHZ\NRU]\VWDQHXUORS\
6SyáNL ]DOHĪQH Z VSUDZR]GDQLX ILQDQVRZ\P VSRU]ąG]RQ\P ]D URN  QLH XMPRZDá\ UH]HUZ\
QDQLHZ\NRU]\VWDQHXUORS\6SyáNLGRNRQDá\QDOLF]HQLDUH]HUZ\QDQLHZ\NRU]\VWDQHXUORS\
.RUHNWD]RVWDáD]DNZDOLILNRZDQDMDNREáąGSRQLHZDĪUH]HUZ\SRZLQQ\E\üXMPRZDQHLZ\FHQLDQH]JRGQLH]DUW
GXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL
.RUHNWD ZSá\QĊáD RGSRZLHGQLR QD SR]\FMH VNUyFRQHJR VNRQVROLGRZDQHJR VSUDZR]GDQLD ] V\WXDFML ILQDQVRZHM
LVNUyFRQHJRVNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLD ]Z\QLNX
:URNX  ELODQV QD G]LHĔ  ]ZLĊNV]HQLHR NZRWĊ   ]áRW\FK SR]\FML ]RERZLą]DQLDLUH]HUZ\
] W\WXáX ĞZLDGF]HĔ SUDFRZQLF]\FK ]PQLHMV]HQLH R NZRWĊ 88  ]áRW\FK SR]\FML ]\VN VWUDWD  ] ODW XELHJá\FK
]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FK]\VNX VWUDW\ QHWWRSU]\SDGDMąFHJRDNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNLGRPLQXMąFHMSU]H]
]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKNRV]WyZZáDVQ\FKVSU]HGDĪ\
.RUHNWD10 - 3RGDWHNRGURF]RQ\
6SyáNL Z VSUDZR]GDQLX ILQDQVRZ\P VSRU]ąG]RQ\P ]D URN  QLH SUH]HQWRZDá\ SRGDWNX RGURF]RQHJR 6SyáNL
GRNRQDá\QDOLF]HQLDSRGDWNXRGURF]RQHJR
.RUHNWD]RVWDáD]DNZDOLILNRZDQDMDNREáąGSRQLHZDĪ]JRGQLH]DUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFLZ]ZLą]NX
] SU]HMĞFLRZ\PL UyĪQLFDPLPLĊG]\ Z\ND]\ZDQą Z NVLĊJDFK UDFKXQNRZ\FK ZDUWRĞFLą DNW\ZyZL SDV\Zyw a LFK
wartoĞFLą SRGDWNRZą oraz stratą SRGDWNRZą PRĪOLZą GRRGOLF]HQLDZSU]\V]áoĞFL6SyáNDSRZLQQDWZRU]\ü UH]HUZĊ
LXVWDODDNW\ZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJRNWyUHJRMHVWSRGDWQLNLHP
.RUHNWD ZSá\QĊáD RGSRZLHGQLR QD SR]\FMH VNUyFRQHJR VNRQVROLGRZDQHJR VSUDZR]GDQLD ] V\WXDFML ILQDQVRZHM
LVNUyFRQHJR VNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLD ]Z\QLNX
: URNX  ELODQV QD G]LHĔ    ]PQLHMV]HQLH R NZRWĊ   ]áRW\FK SR]\FML DNW\ZD ] W\WXáX
RGURF]RQHJRSRGDWNX GRFKRGRZHJR ]ZLĊNV]HQLH R NZRWĊ25 ]áRW\FK SR]\FML UH]HUZD ]W\WXáX RGURF]RQHJR
SRGDWNX GRFKRGRZHJR]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ   ]áRW\FK SR]\FML ]\VN VWUDWD  ]ODWXELHJá\FK ]PQLHMV]HQLH
R NZRWĊ   ]áRW\FK ]\VNX VWUDW\  QHWWR SU]\SDGDMąFHJR DNFMRQDULXV]RP MHGQRVWNL GRPLQXMąFHM SU]H]
]ZLĊNV]HQLHSRGDWNXGRFKRGRZHJRRNZRWĊ ]áRW\FK
.RUHNWD11 - 3UH]HQWDFMDOLFHQFMLMDNRÄ:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQH´
6SyáNL Z VSUDZR]GDQLX ILQDQVRZ\P VSRU]ąG]RQ\P ]D URN  SUH]HQWRZDá\ OLFHQFMH MDNR UR]OLF]HQLD
PLĊG]\RNUHVRZHF]\QQH ]DPLDVWZSR]\FMLÄ:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH´6SyáNLGRNRQDá\]PLDQ\LOLFHQFMH
VąSUH]HQWRZDQHMDNRÄ:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQH´
.RUHNWD]RVWDáD]DNZDOLILNRZDQDMDNREáąGSRQLHZDĪ]JRGQLH]DUWXVWSXQNWOLFHQFMH]DOLF]DQHVąGRZDUWRĞFL
QLHPDWHULDOQ\FKLSUDZQ\FK
.RUHNWDZSá\QĊáDRGSRZLHGQLRQDSR]\FMHVNUyFRQHJRVNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLD]V\WXDFML ILQDQVRZHM
:URNX ELODQVQDG]LHĔ ]ZLĊNV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FMLZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQH
]PQLHMV]HQLHRNZRWĊ ]áRW\FKSR]\FMLNUyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH
3RQLĪHM SU]HGVWDZLRQR ZSá\Z SU]HMĞFLD QD 066) RUD] ZSá\Z NRUHNW EáĊGyZ QD SR]\FMH VNUyFRQHJR VNRQVROLGRZDQHJR
VSUDZR]GDQLD]V\WXDFMLILQDQVRZHMQDELODQVRWZDUFLDURNXWM.
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F-95

-

53 125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2 660 317)

(6 995 010)
(4 334 693)

6 995 010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.RUHNWD

3URJUDP
PRW\ZDF\MQ\
MSSF 2

1 734 165

1 779 066

870 183

-

-

870 183

-

908 883

-

908 883



(44 901)

(17 633)

(44 901)
(27 268)

-

1 734 165

-

-

-

-

-

-

1 734 165

-

1 734 165

-

.RUHNWD

/HDVLQJ
MSSF 16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41 635

-

-

-

41 635

-



-

-

(41 635)

.RUHNWD

=PLDQD
SUH]HQtDF\MQD
SU]HGSáDW\ QD
ĞURGHNWUZDá\

* Kwoty przedstawione w nawiasach R]QDF]DMąZDUWRĞFLXMHPQHQDWRPLDVWP\ĞOQLN Ä-´ R]QDF]DEUDNZDUWRĞFL

-

4 284 327

54 817 404

-

14 979

10 431 207

-

372 485

=RERZLą]DQLDUD]HP
3DV\ZDUD]HP

-

1 683 607

-

-

3 597 219
4 514 889

10 183 179

-

-

248 028

248 028

-

4 284 327

4 284 327

44 386 197

44 386 197

3 232 326

4 284 327
1 052 001

16 451 621
243 549

16 208 072

-

550 000
27 384 576

4 284 327

54 817 404

-

4 284 327

50 063 876

37 131 365

-

21 712

-

-

8 099 660

423 932

(4 127 604)
8 411 931

4 387 207
-

-

-

-

4 753 529

-

.RUHNWD

3 541 919
1 158 485

01.01.2019

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

/HDVLQJ
=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\]W\WXáX
ĞZLDGF]HĔSUDFRZQLF]\FK
3R]RVWDáHUH]HUZ\
NUyWNRWHUPLQRZH

=RERZLą]DQLD]W\WXáXXPRZ\
=RERZLą]DQLD]W\WXáXELHĪąFHJR
SRGDWNXGRFKRGRZHJR

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH
=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZL
XVáXJRUD]SR]RVWDáH]RERZLą]DQLD

/HDVLQJ
5H]HUZD]W\WXáXRGURF]RQHJR
SRGDWNXGRFKRGRZHJR

.DSLWDáZáDVQ\

- ]\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK
- ]\VN VWUDWD QHWWR
SU]\SDGDMąF\
DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNL
GRPLQXMąFHM
.DSLWDáZáDVQ\SU]\SDGDMąF\
DNFMRQDULXV]RPMHGQRVWNL
GRPLQXMąFHM

.DSLWDáSRGVWDZRZ\
3R]RVWDáHNDSLWDá\
=\VNL]DWU]\PDQH

$NW\ZDREURWRZH
$NW\ZDUD]HP

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLD
PLĊG]\RNUHVRZH
ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFK
HNZLZDOHQW\

=DSDV\
$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\
1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZL
XVáXJRUD]SR]RVWDáHQDOHĪQRĞFL
1DOHĪQRĞFL]W\WXáXELHĪąFHJR
SRGDWNXGRFKRGRZHJR

$NW\ZDWUZDáH

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQH
5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH
$NW\ZD]W\WXáXSUDZDGR
XĪ\WNRZDQLD
$NW\ZD]W\WXáXRGURF]RQHJR
SRGDWNXGRFKRGRZHJR

6SU]HGDĪ
MSSF 15

%LODQVSU]HG
]PLDQDPLQD
G]LHĔ

6 018 491

1 779 066

870 183

-

-

870 183

-

908 883

-

908 883

4 239 425

4 239 425

554 376




6 995 010

6 018 491

4 325 962

-

-

-

41 635


8 411 931

1 692 530

-

1 734 165



àąF]Q\
ZSá\Z]
SU]HMĞFLDQD
MSSF



-

-

-

-

-

-

-

-



(191 373)

(518 560)

(191 373)
327 187

-



-

-

-

-

-

-



-

-

(191 373)
-

.RUHNWD

$PRUW\]DFMD
VLOQLND8(



-

-

-

-

-

-

-

-



(199 206)

(199 206)

(199 206)
-

-



-

-

-

-

-

-



-

-

(199 206)

.RUHNWD

$PRUW\]DFMD
QDNáDGyZQD
LQZHVW\FMĊZ
REF\FKĞURGNDFK
WUZDá\FK

968 702

-

-

-

-

-

-

-

-

-

968 702

968 702

820 462

968 702
148 240

-

968 702

-

-

-

-

-

-

968 702

-

-

968 702

.RUHNWD

$PRUW\]DFMD
QLVNRFHQQ\FK
ĞURGNyZ
WUZDá\FK

203 951

-

-

-

-

-

-

-

-

-

203 951

203 951

(835 878)

203 951
1 039 829

-

203 951



-

-

-

-

(259 603)
-

463 554

-

-

463 554
-

.RUHNWD

1DNáDG\
QDJU\
ZáDVQH

-

6 798

6 798

-

6 798

-

-

-

-



(6 798)

82 199

(6 798)
(88 997)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.RUHNWD

5H]HUZD
QD
QLHZ\NRU]
\VWDQH
XUORS\



725 843

-

-

-

-

-

725 843

725 843

-



(778 968)

(202 925)

(778 968)
(576 043)

-



-

-

-

-

-

-



(53 125)

-

-

.RUHNWD 10

3RGDWHN
RGURF]RQ\

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

(318 633)

-

-

-

318 633

-

-

318 633
-

.RUHNWD

=PLDQD
SUH]HQWDF\MQD
OLFHQFML

61 564 845

12 942 915

11 060 160

14 979

379 283

1 683 607
870 183

3 597 219
4 514 889

1 882 755

973 871

908 883

48 621 930

48 621 930

15 908 540

13 692 344


550 000
34 379 586

61 564 845

53 811 602

37 131 365

105 299

21 712

8 141 295

8 411 931

7 753 244

-

1 734 165

4 132 732
1 886 347

01.01.2019

%LODQVSR
NRUHNWDFKQD
G]LHĔ
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728 949

732 642

6 798

-

6 798

-

-

725 843

725 843

-








850 215

-

728 949



-



-

-


-

1 307 185

-

-

590 814
769 497

àąF]Q\ZSá\Z]
NRUHNW
Z\QLNDMąF\FK]
EáĊGyZ

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHV\REMĊWHĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PL
VNRQVROLGRZDQ\PLLQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL

01.01.2020 – 30.06.2020;
01.01.2019 – 30.06.2019

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

I

:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

6H]RQRZRĞüG]LDáDOQRĞFL

']LDáDOQRĞü*UXS\QLHFHFKXMHVLĊVH]RQRZRĞFLą.
1.

35=<&+2'<=(635=('$ĩ<,6(*0(17<23(5$&<-1(

3U]\ Z\RGUĊEQLDQLX VHJPHQWyZ RSHUDF\MQ\FK =DU]ąG NLHUXMH VLĊ NU\WHULXP URG]DMX JLHU 3URGXNW\ NWyU\PL Vą JU\ ZLGHR
WZRU]RQHVąQD]OHFHQLHMDNL6SyáNDSRVLDGDSURGXNFMHZáDVQH
*UXSD.DSLWDáRZDG]LHOLG]LDáDOQRĞüQDdwa VHJPHQW\ RSHUDF\MQH



SURGXNFMDJLHUQD]OHFHQLH
SUDZDDXWRUVNLHGRZ\SURGXNRZDQ\FKJLHU WDQWLHP\ .

6HJPHQWÄPURGXNFMDJLHUQD]OHFHQLH´ZURNX obrRWRZ\P 2019 REHMPRZDáSU]\FKRG\]W\WXáXUHDOL]DFMLSU]H]*UXSĊSURGXNFML
JU\ QD ]OHFHQLH ]HZQĊWU]QHJR :\GDZF\ : RNUHVLH SLHUZV]HJR SyáURF]D  URNX REMĊW\P QLQLHMV]\PL ĞUyGURF]Q\PL
VNUyFRQ\PL VNRQVROLGRZDQ\PL LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL *UXSD UHDOL]RZDáD SURGXNFMĊ gLHr z GZRPD :\GDZFDPL
Z]ZLą]NX]W\PSU]\FKRG\]WUDQVDNFML]W\P ]HZQĊWU]Q\PL SRGPLRWDPLVWDQRZLá\LVWRWQąF]ĊĞüSU]\FKRGyZRVLąJQLĊW\FK
SU]H] *UXSĊ : RNUHVDFK REMĊW\FK QLQLHMV]\PL  ĞUyGURF]Q\PL VNUyFRQ\PL VNRQVROLGRZDQ\PL LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL
Z\QDJURG]HQLHRWU]\P\ZDQHRGLVWRWQHJRNRQWUDKHQWDVWDQRZLáRSRQDGSU]\FKRGyZRJyáHP :SR]RVWDá\FKSU]\FKRGDFK
QLHE\áRLQQ\FKNRQWUDKHQWyZNWyU\FKXG]LDáSU]HNURF]\áE\0%. 7DNLPRGHOG]LDáDOQRĞFL]DSHZQLD*UXSLHMDNRSURGXFHQWRZL
QLHSURZDG]ąFHPXG]LDáDOQRĞFLZ\GDZQLF]HMILQDQVRZDQLHSURFHVXSURGXNFMLJLHU
1DWRPLDVWVHJPHQWÄ3UDZa DXWRUVNLH GRZ\SURGXNRZDQ\FKJLHU´REHMPRZDáSU]\FKRG\MDNLHX]\VNXMH*UXSD]W\WXáXWDQWLHP
do ZF]HĞQLHMZ\SURGXNRZDQ\FKJLHUNWyUHX]DOHĪQLRQHVąRGZROXPHQyZJOREDOQHMVSU]HGDĪ\GDQHJRW\WXáX
:\QLNLVHJPHQWyZRSHUDF\MQ\FKZ\QLNDMą] GDQ\FK ZHU\ILNRZDQ\FKRNUHVRZRSU]H]=DU]ąG6SyáNLGRPLQXMąFHM JáyZQ\
RUJDQGHF\]\MQ\Z*UXSLH.DSLWDáRZHM =DU]ąG6SyáNLGRPLQXMąFHMDQDOL]XMHZ\QLNLVHJPHQWyZRSHUDF\MQ\FKQDSR]LRPLH
]\VNX VWUDW\  ] G]LDáDOQRĞFL RSHUDF\MQHM *UXSD DQDOL]XMH SU]\FKRG\ W\ONR Z SRG]LDOH QD SRZ\ĪV]H GZD VHJPHQW\ L QLH
VąSURZDG]RQHĪDGQHLQQHDQDOL]\ 1RWDSUH]HQWXMHGDQHZXMĊFLX066).
: RNUHVLH V]HĞFLX PLHVLĊF\  URNX QLH Z\VWąSLá\ ]PLDQ\ Z SROLW\FH UDFKXQNRZRĞFL *UXS\ Z ]DNUHVLH Z\RGUĊEQLHQLD
VHJPHQWyZRSHUDF\MQ\FKRUD]]DVDGZ\FHQ\SU]\FKRGyZZ\QLNyZRUD]DNW\ZyZVHJPHQWyZNWyUH]RVWDá\]DSUH]HQWRZDQH
ZRVWDWQLPURF]Q\PVNRQVROLGRZDQ\PVSUDZR]GDQLXILQDQVRZ\P*UXS\
3UDZDDXWRUVNLHGR
Z\SURGXNRZDQ\FK
JLHU WDQWLHP\

3URGXNFMDJLHU QD
]OHFHQLH

2JyáHP

]DRNUHVRGGR URNX
5HJLRQ
3ROVND
8QLD(XURSHMVND
3R]RVWDáHNUDMH
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\RJyáHP

-

-

-

46 064 535

11 347

46 075 882

4 188 997

2 360 226

6 549 223

50 253 532

2 371 574

52 625 105

50 253 532

2 371 574

52 625 105

50 253 532

2 371 574

52 625 105

-

2 371 574

2 371 574

50 253 532

-

50 253 531

50 253 532

-

52 625 105

/LQLDSURGXNWX
*U\
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\RJyáHP
7HUPLQSU]HND]DQLDGyEUXVáXJ
:PRPHQFLHF]DVX
W PLDUĊXSá\ZXF]DVX
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\RJyáHP
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1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHV\REMĊWHĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PL
VNRQVROLGRZDQ\PLLQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL

01.01.2020 – 30.06.2020;
01.01.2019 – 30.06.2019

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

3UDZDDXWRUVNLHGR
Z\SURGXNRZDQ\FK
JLHU WDQWLHP\

3URGXNFMDJLHUQD
]OHFHQLH

2JyáHP

]DRNUHVRGGR URNX
5HJLRQ
3ROVND
8QLD(XURSHMVND
3R]RVWDáHNUDMH
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\RJyáHP

-

-

-

25 999 941

24 044

26 023 985

316 242

413 206

729 448

26 316 183

437 250

26 753 433

26 316 183

437 250

26 753 433

26 316 183

437 250

26 753 433

-

437 250

437 250

26 316 183

-

26 316 183

26 316 183

437 250

26 753 433

/LQLDSURGXNWX
*U\
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\RJyáHP
7HUPLQSU]HND]DQLDGyEUXVáXJ
:PRPHQFLHF]DVX
:PLDUĊXSá\ZXF]DVX
3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\RJyáHP

: WDEHOL SRQLĪHM ]DSUH]HQWRZDQR LQIRUPDFMH R SU]\FKRGDFK Z\QLNX LVWRWQ\FK SR]\FMDFK QLHSLHQLĊĪQ\FK RUD] DNW\ZDFK
VHJPHQWyZRSHUDF\MQ\FK
3UDZDDXWRUVNLHGR
Z\SURGXNRZDQ\FK
JLHU WDQWLHP\

3URGXNFMDJLHUQD
]OHFHQLH

2JyáHP

]DRNUHVRGGR URNX
3U]\FKRG\RGNOLHQWyZ]HZQĊWU]Q\FK

50 253 532

2 371 574

52 625 105

-

-

-

3U]\FKRG\RJyáHP

50 253 532

2 371 574

52 625 105

:\QLNRSHUDF\MQ\VHJPHQWX

16 126 950

2 064 378

18 191 328

2 729 188

307 196

3 036 384

-

-

-

$NW\ZDVHJPHQWXRSHUDF\MQHJR

90 485 215

455 808

90 941 023

1DNáDG\QDDNW\ZDWUZDáHVHJPHQWXRSHUDF\MQHJR

14 785 206

-

14 785 206

3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\PLĊG]\VHJPHQWDPL

3R]RVWDáHLQIRUPDFMH
$PRUW\]DFMD
8WUDWDZDUWRĞFLQLHILQDQVRZ\FKDNW\ZyZWUZDá\FK
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F-97

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHV\REMĊWHĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PL
VNRQVROLGRZDQ\PLLQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL

01.01.2020 – 30.06.2020;
01.01.2019 – 30.06.2019

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

3UDZDDXWRUVNLHGR
Z\SURGXNRZDQ\FK
JLHU WDQWLHP\

3URGXNFMDJLHU
QD]OHFHQLH

2JyáHP

]DRNUHVRGGR URNX
3U]\FKRG\RGNOLHQWyZ]HZQĊWU]Q\FK

26 316 183

437 250

26 753 433

-

-

-

26 316 183

437 250

26 753 433

309 772

339 650

649 422

-

-

1 901 498

73 556

1 975 054

-

-

-

72 690 730

203 951

72 894 681

5 253 210

508 869

5 762 079

3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\PLĊG]\VHJPHQWDPL
3U]\FKRG\RJyáHP
:\QLNRSHUDF\MQ\VHJPHQWX
3R]RVWDáHLQIRUPDFMH
$PRUW\]DFMD
8WUDWDZDUWRĞFLQLHILQDQVRZ\FKDNW\ZyZWUZDá\FK
$NW\ZDVHJPHQWXRSHUDF\MQHJR
1DNáDG\QDDNW\ZDWUZDáHVHJPHQWXRSHUDF\MQHJR

8]JRGQLHQLH áąF]Q\FK ZDUWRĞFL SU]\FKRGyZ Z\QLNX RUD] DNW\ZyZ VHJPHQWyZ RSHUDF\MQ\FK ] DQDORJLF]Q\PL SR]\FMDPL
ĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FK VNRQVROLGRZDQ\FK LQIRUPDFML ILQDQVRZ\FK *UXS\SU]HGVWDZLDVLĊQDVWĊSXMąFR
RGGR
30.06.2020

RGGR
30.06.2019

3U]\FKRG\VHJPHQWyZ
àąF]QHSU]\FKRG\VHJPHQWyZRSHUDF\MQ\FK

52 625 105

26 753 433

3U]\FKRG\]HVSU]HGDĪ\

52 625 105

26 753 433

:\QLNRSHUDF\MQ\VHJPHQWyZ

18 191 328

649 422

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM

:\QLNVHJPHQWyZ

18 191 328

649 422

3U]\FKRG\ILQDQVRZH

1 019 196

464 187

.RV]W\ILQDQVRZH -)

-153 617

-425 649

19 056 907

687 961

àąF]QHDNW\ZDVHJPHQWyZRSHUDF\MQ\FK

90 941 023

72 894 681

$NW\ZDUD]HP

90 941 023

72 894 681

=\VN VWUDWD SU]HGRSRGDWNRZDQLHP
$NW\ZDVHJPHQWyZ
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F-99

:$572ĝ&,1,(0$7(5,$/1(

=PQLHMV]HQLD ]E\FLHOLNZLGDFMD  -)
$PRUW\]DFMD -)
:DUWRĞüELODQVRZDQHWWRQDG]LHĔURNX

=ZLĊNV]HQLD QDE\FLHZ\WZRU]HQLHOHDVLQJ
=PQLHMV]HQLD ]E\FLHOLNZLGDFMD  -)
$PRUW\]DFMD -)
:DUWRĞüELODQVRZDQHWWRQDG]LHĔURNX
]DRNUHVRGGRURNX
:DUWRĞüELODQVRZDQHWWRQDG]LHĔURNX
=ZLĊNV]HQLD QDE\FLHZ\WZRU]HQLHOHDVLQJ

]DRNUHVRGGRURNX
:DUWRĞüELODQVRZDQHWWRQDG]LHĔURNX

:\V]F]HJyOQLHQLH

16 470
(8 595)
7 875
18 235
20 300
(22 064)
16 470

3 646 060
1 032 128
(1 365 652)
3 312 535

2SURJUDPRZDQLH
NRPSXWHURZH

3 312 535
940 129
(803 590)
3 449 075

LLFHQFMH

763 004

203 951
901 487
(342 434)

763 004
(307 196)
455 808

.RV]W\SUDF
UR]ZRMRZ\FK

-

-

4 884
(4 884)
-

3R]RVWDáH
ZDUWRĞFL
QLHPDWHULDOQH

431 497

259 603
346 981
(175 087)
-

431 497
(346 981)
84 516

3UDFH
UR]ZRMRZH w
WUDNFLH
Z\WZDU]DQLD

4 523 507

4 132 732
2 300 896



4 523 507
940 129


3 997 275

5D]HP
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:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHXĪ\WNRZDQHSU]H]*UXSĊREHMPXMąOLFHQFMHRSURJUDPRZDQLHNRPSXWHURZHZ\WZRU]RQHZHZáDVQ\P]DNUHVLHSUDFHUR]ZRMRZHRUD]SR]RVWDáHZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQH
3UDFHUR]ZRMRZHNWyUHQLH]RVWDá\GRGQLDELODQVRZHJRRGGDQHGRXĪ\WNRZDQLDSUH]HQWRZDQHVąZSR]\FMLÄ3UDFHUR]ZRMRZH ZWUDNFLHZ\WZDU]DQLD´

2.

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHV\REMĊWHĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PL
VNRQVROLGRZDQ\PLLQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL

01.01.2020 – 30.06.2020;
01.01.2019 – 30.06.2019

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

1DNáDG\ QD JU\ Z\WZDU]DQH ZH ZáDVQ\P ]DNUHVLH SUH]HQWRZDQH Vą Z Ä.RV]WDFK SUDF UR]ZRMRZ\FK´ 1DVWĊSQLH
VąDPRUW\]RZDQH SURSRUFMRQDOQLHGRF\NOXĪ\FLDZ\WZRU]RQHMJU\
3RG Z]JOĊGHP ZDUWRĞFLRZ\P QDMLVWRWQLHMV]\P VNáDGQLNLHP ZDUWRĞFL QLHPDWHULDOQ\FK Vą GZLH OLFHQFMH QD VLOQLN
GR JLHU 8QUHDO (QJLQH NWyU\FK ZDUWRĞü ELODQVRZD QD G]LHĔ 30.06.2020 rRNX Z\QRVLáD 2’549’587 ]áRW\FK ]DĞ QD G]LHĔ
31.12.2019 URN 2’808’867 ]áRW\FK. 2NUHVDPRUW\]DFMLOLF]RQ\RGSLHUZRWQHJRXMĊFLD]RVWDáoV]DFRZDQ\QDODW 6]DFXQHN
]RVWDáSU]HSURZDG]RQ\ZRSDUFLXR ZLHG]Ċ*UXS\L SU]HZLG\ZDQ\WHUPLQXND]DQLDVLĊQDU\QNXQRZV]HMZHUVMLVLOQLND
*UXSDQLHSRVLDGDDNW\ZyZRQLHRNUHĞORQ\PRNUHVLHXĪ\WNRZDQLD
$PRUW\]DFMD ZDUWRĞFL QLHPDWHULDOQ\FK ]RVWDáD ]DSUH]HQWRZDQD w VNUyFRQ\P VNRQVROLGRZDQ\P VSUDZR]GDQLX ] Z\QLNX
ZQDVWĊSXMąF\FKSR]\FMDFK
od 01.01 do
30.06.2020
.RV]WZáDVQ\VSU]HGDĪ\
.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX
$PRUW\]DFMDZDUWRĞFL
QLHPDWHULDOQ\FKUD]HP

od 01.01 do
31.12.2019

od 01.01 do
30.06.2019

307 196
812 185

342 434
1 387 716

73 556
596 588

1 119 381

1 730 151

670 144

:SR]\FMLÄ3UDFHUR]ZRMRZH ZWUDNFLHZ\WZDU]DQLD´]DSUH]HQWRZDQH]RVWDá\ QDNáDG\SRQRV]RQHQDSUDFHUR]ZRMRZHNWyUH
QDG]LHĔELODQVRZ\QLH]RVWDá\]DNRĔF]RQHLSU]\MĊWHGRXĪ\WNRZDQLD
*UXSD SRWZLHUG]LáD QD NRQLHF NDĪGHJR RNUHVX VSUDZR]GDZF]HJR LĪ DNW\ZRZDQH QDNáDG\ VWDQRZLąFH VNáDGQLN ZDUWRĞFL
QLHPDWHULDOQ\FKZSRVWDFLHOHPHQWyZJLHU

QDNáDG\SRQRV]RQHQDSUDFHUR]ZRMRZHVą]LGHQW\ILNRZDQHLZ\FHQLRQHZSUDZLGáRZ\VSRVyE

VąPRĪOLZH GR]DNRĔF]HQLD] SXQNWX ZLG]HQLDILQDQVRZHJR ]H Z]JOĊGX QD LFK QLHZLHOND ZDUWRĞü Z VWRVXQNX GR
FDáRĞFLSURZDG]RQ\FKSUDFSURJUDPLVW\F]Q\FK,

VąPRĪOLZHGR]DNRĔF]HQLD]DUyZQR]SXQNWXZLG]HQLDWHFKQLF]QHJR]HZ]JOĊGXQDQLHZLHONLLFK]DNUHVZVWRVXQNX
GRFDáRĞFLSURZDG]RQ\FKSUDFSURJUDPLVW\F]Q\FK

JU\OXEHOHPHQW\JLHUEĊGąXNRĔF]RQHLSU]H]QDF]RQHGRVSU]HGDĪ\MDNo RVREQHOLFHQFMH

VąVSU]HGDZDQHZSRVWDFLOLFHQFMLQDNRU]\VWDQLH]JLHU,

SU]\QRV]ąNRU]\ĞFLHNRQRPLF]QHZSRVWDFL]\VNyZUHDOL]RZDQ\FK]HVSU]HGDĪ\OLFHQFMLQDJU\.
1D NDĪG\ G]LHĔ ELODQVRZ\ *UXSD SU]HDQDOL]RZDáDSU]HVáDQNL ZVND]XMąFHF]\ PRJáD QDVWąSLüXWUDWD ZDUWRĞFLGOD ZDUWRĞFL
QLHPDWHULDOQ\FK1LH]RVWDá\VWZLHUG]RQHSU]HVáDQNLZVND]XMąFHQDNRQLHF]QRĞüSU]HSURZDG]HQLDWHVWyZXWUDW\ZDUWRĞFL
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F-100

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHV\REMĊWH ĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PL
VNRQVROLGRZDQ\PL LQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL

01.01.2020 – 30.06.2020;
01.01.2019 – 30.06.2019

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

3.

:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

5=(&=2:($.7<:$75:$à(

:\V]F]HJyOQLHQLH
]DRNUHVRGGRURNX
:DUWRĞüELODQVRZDQHWWRQDG]LHĔURNX
=ZLĊNV]HQLD QDE\FLHZ\WZRU]HQLHOHDVLQJ
=PQLHMV]HQLD ]E\FLHOLNZLGDFMD  -)
$PRUW\]DFMD -)
:DUWRĞüELODQVRZDQHWWRQDG]LHĔURNX
]DRNUHVRGGRURNX
:DUWRĞüELODQVRZDQHWWRQDG]LHĔURNX
=ZLĊNV]HQLD QDE\FLHZ\WZRU]HQLHOHDVLQJ
=PQLHMV]HQLD ]E\FLHOLNZLGDFMD  -)
$PRUW\]DFMD -)
5yĪQLFHNXUVRZHQHWWR]SU]HOLF]HQLD -)
:DUWRĞüELODQVRZDQHWWRQDG]LHĔURNX

%XG\QNLL
EXGRZOH

3R]RVWDáH
ĞURGNL
WUZDáH

0DV]\Q\
LXU]ąG]HQLD

5D]HP

2 423 698
(145 080)
2 278 618

1 619 819
99 541
(11 226)
(463 781)
1 244 352

67 762
62 757
(37 458)
93 061

1 687 581
2 585 995
(11 226)
(646 319)
3 616 031

626 418
58 046
(485 259)
199 206

1 192 397
1 539 719
(18 591)
(1 317 100)
1 423
1 397 848

67 531
95 517
(95 287)
-

1 886 346
1 693 282
(18 591)
(1 897 646)
1 423
1 664 815

$PRUW\]DFMD U]HF]RZ\FK DNW\ZyZ WUZDá\FK ]RVWDáD XMĊWD Z QDVWĊSXMąF\FK SR]\FMDFK VNUyFRQHJR VNRQVROLGRZDQHJR
VSUDZR]GDQLD]Z\QLNXLVNUyFRQHJRVNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLD]V\WXDFMLILQDQVRZHM
RGGR
30.06.2020
.RV]WZáDVQ\VSU]HGDĪ\
.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX
5D]HPDPRUW\]DFMDU]HF]RZ\FKDNW\ZyZ
WUZDá\FK

RGGR
31.12.2019

RGGR
30.06.2019

646 319

1 897 646

875 103

646 319

1 897 646

875 103

1D NDĪG\ G]LHĔ ELODQVRZ\ *UXSD SU]HDQDOL]RZDáDSU]HVáDQNL ZVND]XMąFHF]\ PRJáD QDVWąSLüXWUDWD ZDUWRĞFLGOD ZDUWRĞFL
QLHPDWHULDOQ\FK 1D G]LHĔ ELODQVRZ\  RUD] QD  URNX QLH ]RVWDá\ VWZLHUG]RQH SU]HVáDQNL ZVND]XMąFH
QDNRQLHF]QRĞüSU]HSURZDG]HQLDWHVWyZXWUDW\ZDUWRĞFL
4.

/($6,1*

3U]HGPLRWHPXPyZOHDVLQJX]DZLHUDQ\FKSU]H]*UXSĊVąJáyZQLHQDMHPSRZLHU]FKQLRUD]XU]ąG]HĔ.
: NDWHJRULL %XG\QNL L EXGRZOH Z\ND]DQR SUDZD GR XĪ\WNRZDQLD UR]SR]QDQH ] W\WXáX XMĊFLD QDVWĊSXMąF\FK XPyZ QDMPX
SRZLHU]FKQLELXURZHM
a) 8PRZDQDMPXELXUD]ORNDOL]RZDQHJRZ:DUV]DZLH
b) 8PRZDQDMPXELXUD]ORNDOL]RZDQHJRZ5]HV]RZLH
: NDWHJRULL 0DV]\Q\ L XU]ąG]HQLD *UXSD Z\ND]XMH XPRZ\ OHDVLQJX RSHUDF\MQHJR VSU]ĊWX NRPSXWHURZHJR QDWRPLDVW
ZNDWHJRULL3R]RVWDáHĞURGNLWUZDáH*UXSDZ\ND]XMHXPRZ\OHDVLQJXZ\SRVDĪHQLDELXUD.
1DMLVWRWQLHMV]DXPRZąOHDVLQJXMDNLHM*UXSD MHVWVWURQą MHVWXPRZ\QDMPX ELXUDZ:DUV]DZLH 8PRZDWD]RVWDáD]DZDUWD
ZGQLXSDĨG]LHUQLNDURNXSRPLĊG]\3&)*URXS6$ µ1DMHPFD¶ D $%LV6S]RR. GDZQLHM $7HQDOL,QYHVWPHQWV
Sp. z o.o. S.K.A :\QDMPXMąF\¶  8PRZD GRW\F]\ QDMPX SRZLHU]FKQL ELXURZHM Z FHQWUXP ELXURZo-XVáXJRZ\P 63$5.
]ORNDOL]RZDQ\PZ:DUV]DZLHSU]\$O6ROLGDUQRĞFL&]\QQLNLHPZSá\ZDMąF\PQDUR]SR]QDQLDQLQLHMV]HMXPRZ\]JRGQLH
z MSSF QDG]LHĔELODQVRZ\MHVWIDNWLĪSURWRNyáRGELRUXSRZLHU]FKQL]RVWDáSRGSLVDQ\ZPDUFXURNXLGRSLHURZW\P
PRPHQFLHGDQHDNW\ZRSU]HV]áRSRGNRQWUROĊ1DMHPF\:VSRPQLDQDXPRZD]RVWDáD]DZDUWDQDRNUHVODW
6SyáNDMHVWUyZQLHĪVWURQąXPyZQDMPXELXUZ:LHONLHM%U\WDQLLL.DQDG]LH- ]XZDJLQDQLVNąZDUWRĞüXPRZ\ tH QLH]RVWDá\
UR]SR]QDQHSRGNąWHP066).
%XG\QNLL 0DV]\Q\
EXGRZOH
LXU]ąG]HQLD
6WDQQD
=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH
=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH
6WDQQD
=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH
=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

3R]RVWDáH
ĞURGNL
WUZDáH

5D]HP

7 613 716
2 048 625

168 277
315 016

398 711
285 712

8 180 704
2 649 353

500 281
408 603

44 307
45 945

-

544 587
454 547
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1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHV\REMĊWH ĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PL
VNRQVROLGRZDQ\PL LQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL

01.01.2020 – 30.06.2020;
01.01.2019 – 30.06.2019

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

5.

:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

32=267$à('à8*27(50,12:($.7<:$),1$162:(
30.06.2020

31.12.2019

3R]RVWDáHGáXJRWHUPLQRZHDNW\ZDILQDQVRZH

181 185

177 793

5D]HP

181 185

177 793

3R]RVWDáH GáXJRWHUPLQRZH DNW\ZD ILQDQVRZH ]DUyZQR QD G]LHĔ 0.06.2020 U MDN L QD G]LHĔ  U URNX VWDQRZLá\
ZSHáQHMZDUWRĞFLGHSR]\WZSáDFRQ\Z]ZLą]NX]Z\QDMPHPELXUDZ1RZ\P-RUNXSU]H]3&)86

25 / 44

F-102

F-103
14 837 634
29 125 392
44 140 820

ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\

.DWHJRULDDNW\ZyZILQDQVRZ\FKUD]HP

-

1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáHQDOHĪQRĞFL

1DOHĪQRĞFL]W\WXáXELHĪąFHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

$NW\ZDREURWRZH

3R]RVWDáHGáXJRWHUPLQRZHDNW\ZDILQDQVRZH

$NW\ZDWUZDáH
177 793

31 951 210

.DWHJRULDDNW\ZyZILQDQVRZ\FKUD]HP

6WDQQD

24 968 245

6 801 781

-

181 185

AZK

ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\

1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáHQDOHĪQRĞFL

1DOHĪQRĞFL]W\WXáXELHĪąFHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

$NW\ZDREURWRZH

3R]RVWDáHGáXJRWHUPLQRZHDNW\ZDILQDQVRZH

$NW\ZDWUZDáH

6WDQQD

$.7<:$25$==2%2:,Ą=$1,$),1$162:(

AWGW-W

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AWGW-O

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IKWGP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AFWGP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.DWHJRULHLQVWUXPHQWyZILQDQVRZ\FKZJ066)

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

6.

01.01.2020 – 30.06.2020; 01.01.2019 – 30.06.2019

2NUHV\REMĊWHĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PLVNRQVROLGRZDQ\PLLQIRUPDFMDPL
ILQDQVRZ\PL
:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

IZ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 494 754

-

-

1 494 754

-

2 367 808

-

-

2 367 808

Poza MSSF 9

]áRW\SROVNL 3/1
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45 635 574

29 125 392

14 837 634

1 494 754

177 793

34 319 018

24 968 245

6 801 781

2 367 808

-

181 185

5D]HP

F-104

6WDQQD

.DWHJRULD]RERZLą]DĔILQDQVRZ\FKUD]HP

/HDVLQJ

=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáH]RERZLą]DQLD

=RERZLą]DQLD]W\WXáXELHĪąFHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

/HDVLQJ

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

6WDQQD

.DWHJRULD]RERZLą]DĔILQDQVRZ\FKUD]HP

/HDVLQJ

=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáH]RERZLą]DQLD

=RERZLą]DQLD]W\WXáXELHĪąFHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

/HDVLQJ

.UHG\W\SRĪ\F]NLLQQHLQVWUXPHQW\GáXĪQH

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

-

-

5 593 916

-

5 593 916

-

-

6 531 641

-

6 531 641

ZZK

ZWGWW

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZ]áRW\FKSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

-

-

-

-

-

1 750 000

-

-

-

-

1 750 000

ZWGW-O

UGF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WZP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.DWHJRULHLQVWUXPHQWyZILQDQVRZ\FKZJ066)

01.01.2020 – 30.06.2020; 01.01.2019 – 30.06.2019

2NUHV\REMĊWHĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PLVNRQVROLGRZDQ\PLLQIRUPDFMDPL
ILQDQVRZ\PL
:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

IZ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 160 386

454 547

-

161 252

544 587

10 992 586

2 649 353

-

162 529

8 180 704

Poza MSSF 9

]áRW\SROVNL 3/1
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6 754 302

454 547

5 593 916

161 252

544 587

19 274 226

2 649 353

6 531 641

162 529

8 180 704

1 750 000

5D]HP

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHV\REMĊWHĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PL
VNRQVROLGRZDQ\PLLQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL

01.01.2020 – 30.06.2020;
01.01.2019 – 30.06.2019

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

6.1 1DOHĪQRĞFL
*UXSDGODFHOyZSUH]HQWDFMLZĞUyGURF]Q\PVNUyFRQ\PVNRQVROLGRZDQ\PVSUDZR]GDQLX]V\WXDFMLILQDQVRZHMZ\RGUĊEQLD
NODVĊQDOHĪQRĞFLLSRĪ\F]HN MLĊG]\QDURGRZ\SWDQGDUGSSUDZR]GDZF]RĞFLFLQDQVRZHM 7 Ä,QVWUXPHQW\)LQDQVRZHXMDZQLHQLH
LQIRUPDFML´ GDOHM Ä066) ´  SXQNW ). : F]ĊĞFL NUyWNRWHUPLQRZHM *UXSD ]JRGQLH ] Z\PRJDPL 0LĊG]\QDURGRZ\P
SWDQGDUGHPRDFKXQNRZRĞFL 1 Ä3UH]HQWDFMDVSUDZR]GDĔILQDQVRZ\FK´ GDOHM065 , odrĊEQLHSUH]HQWXMHQDOHĪQRĞFL]W\WXáX
GRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáHQDOHĪQRĞFL3R]\FMH VNUyFRQHJRVNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLD]V\WXDFMLILQDQVRZHMz NODV\
QDOHĪQRĞFLLSRĪ\F]HN SU]HGVWDZLD SRQLĪV]DWDEHOD8MDZQLHQLDRGQRV]ąFHVLĊGRQDOHĪQRĞFL]DPLHV]F]RQHVąZQRFLHQU9.
30.06.2020

31.12.2019

$NW\ZDREURWRZH
1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáHQDOHĪQRĞFL

6 801 781

14 837 634

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

6 801 781

14 837 634

6.2 3R]RVWDáHLQIRUPDFMHGRW\F]ąFHLQVWUXPHQWyZILQDQVRZ\FK
,QIRUPDFMDRZDUWRĞFLJRG]LZHMLQVWUXPHQWyZILQDQVRZ\FK.
3RUyZQDQLHZDUWRĞFLELODQVRZHMDNW\ZyZRUD]]RERZLą]DĔILQDQVRZ\FK]LFKZDUWRĞFLąJRG]LZąSU]HGVWDZLDVLĊQDVWĊSXMąFR
30.06.2020
.ODVDLQVWUXPHQWXILQDQVRZHJR

Nota

:DUWRĞü
JRG]LZD

:DUWRĞü
ELODQVRZD

31.12.2019
:DUWRĞü
JRG]LZD

:DUWRĞü
ELODQVRZD

$NW\ZD
1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZ
LXVáXJRUD]SR]RVWDáH
ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\

9

6 801 781

6 801 781

14 837 634

14 837 634

10

24 968 245

24 968 245

29 125 392

29 125 392

4

10 830 057

10 830 057

999 135

999 135

6 531 641

6 531 641

5 593 916

5 593 916

=RERZLą]DQLD
/HDVLQJ
=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZ
LXVáXJRUD]SR]RVWDáH

:DUWRĞü JRG]LZD GHILQLRZDQD MHVW MDNR FHQD NWyUą RWU]\PDQR E\ ]D VSU]HGDĪ VNáDGQLND DNW\ZyZ OXE ]DSáDFRQR
E\]DSU]HQLHVLHQLH]RERZLą]DQLDZWUDQVDNFMLSU]HSURZDG]RQHMQD]Z\Ná\FKZDUXQNDFKPLĊG]\XF]HVWQLNDPLU\QNXQDG]LHĔ
Z\FHQ\
1D G]LHĔ 0 F]HUZFD 2020 URNX RUD] Z SRSU]HGQLFK RNUHVDFK ZDUWRĞü ELODQVRZD LQVWUXPHQWyZ ILQDQVRZ\FK *UXS\
EH]XZ]JOĊGQLHQLD]RERZLą]DĔ]W\WXáXOHDVLQJX E\áDUyZQDZDUWRĞFLJRG]LZHM]HZ]JOĊGXQDNUyWNLRNUHV]DSDGDOQRĞFLW\FK
LQVWUXPHQWyZLFKJRWyZNRZ\FKDUDNWHU]PLHQQHRSURFHQWRZDQLHOXEQLHLVWRWQąUyĪQLFĊSRPLĊG]\SLHUZRWQ\PLHIHNW\ZQ\PL
VWRSDPLSURFHQWRZ\PLDDNWXDOQ\PLVWRSDPLU\QNRZ\PL

7.

(0,6-$=$&,Ą*1,ĉ&,(63à$7$,:<.83=$'à8ĩ(1,$

:RNUHVLHV]HĞFLXPLHVLĊF\URNX*UXSDGRNRQDáD]DFLąJQLĊFLDQDVWĊSXMąF\FKLQVWUXPHQWyZGáXĪQ\FK


: GQLX  NZLHWQLD  U 6SyáND ]DZDUáD XPRZĊ VXEZHQFML ] 3ROVNLP )XQGXV]HP 5R]ZRMX 6$ Ä3)5´ 
Z UDPDFK SURJUDPX U]ąGRZHJR Ä7DUF]D )LQDQVRZD 3ROVNLHJR )XQGXV]X 5R]ZRMX GOD0LNUR 0Dá\FK L ĝUHGQLFK
)LUP´RIHUXMąFHJRZVSDUFLHILQDQVRZHGODSU]HGVLĊELRUFyZZ]ZLą]NX]H]ZDOF]DQLHPVNXWNyZSDQGHPLL&29,' 6XEZHQFMD RWU]\PDQD SU]H] 6SyáNĊ Z\QRVL  POQ 3/1 L PRĪH ]RVWDü Z\NRU]\VWDQD SU]H] 6SyáNĊ QD FHOH
RNUHĞORQHV]F]HJyáRZRZUHJXODPLQLH3URJUDPX'HF\]MĊRZ\VRNRĞFL]ZURWXVXEZHQFMLILQDQVRZHMSRGHMPLH3)5
QD SRGVWDZLH RĞZLDGF]HQLD R UR]OLF]HQLX VXEZHQFML ILQDQVRZHM GR ]áRĪHQLD NWyUHJR 6SyáND MHVW ]RERZLą]DQD
ZWHUPLQLHGRGZXG]LHVWXGQLURERF]\FKRG XSá\ZXPLHVLĊF\OLF]RQ\FKRGGQLDZ\SáDW\VXEZHQFMLILQDQVRZHM
.ZRWDVXEZHQFMLILQDQVRZHMMHVWQLHRSURFHQWRZDQD6SáDWDVXEZHQFMLILQDQVRZHMUR]SRF]QLHVLĊPLHVLąFDOLF]ąF
RG SLHUZV]HJR SHáQHJR PLHVLąFD RG GQLD Z\SáDW\ VXEZHQFML ILQDQVRZHM .ZRWD VXEZHQFML ILQDQVRZHM EĊG]LH
VSáDFDQDZUyZQ\FKPLHVLĊF]Q\FKUDWDFK6SyáNDV]DFXMHĪHEĊG]LH]RERZLą]DQDGR ]ZURWXVXEZHQFMLILQDQVRZHM
ZNZRFLHVWDQRZLąFHMZDUWRĞFLVXEZHQFMLILQDQVRZHM, Z]ZLą]NX]W\PZZ\QLNX]DSLHUZV]HSyáURF]H
URNX6SyáNDUR]SR]QDáDXPRU]HQLHZDUWRĞFLVXEZHQFMLWMPOQ3/1

28 / 44

F-105

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHV\REMĊWHĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PL
VNRQVROLGRZDQ\PLLQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL

01.01.2020 – 30.06.2020;
01.01.2019 – 30.06.2019

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM



:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

:GQLXNZLHWQLDU3&)86]DZDUáDXPRZĊSRĪ\F]NLQDNZRWĊ86']%HYHUO\%DQN 7UXVW
&RPSDQ\ 1$ 3RĪ\F]ND ]RVWDáD XG]LHORQD Z UDPDFK SURJUDPX ZVSDUFLD Ä3D\FKHFN 3URWHFWLRQ 3URJUDP´
SURZDG]RQHJRZ86$SU]H]U]ąGRZąDJHQFMĊ6PDOO%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQZ]ZLą]NX]SDQGHPLą&29,'-19
ZFHOX]DEH]SLHF]HQLDPLHMVFSUDF\$JHQFMDJZDUDQWXMHSRĪ\F]NLXG]LHODQHSU]H]LQVW\WXFMHILQDQVRZHZUDPDFK
WHJRSURJUDPX 3RĪ\F]ND]RVWDáD XG]LHORQD Z FHOXSRNU\FLD NRV]WyZ SUDFRZQLNyZ 3&) 86 RUD] Z Z\VRNRĞFL
GRNZRW\SRĪ\F]NLLQQ\FKNRV]WyZELHĪąFHMG]LDáDOQRĞFL3&)86 WDNLFKMDNQSF]\QV]QDSRGVWDZLH XPyZ
QDMPX OXE RSáDW\ HNVSORDWDF\MQH  3RĪ\F]ND MHVW QLH]DEH]SLHF]RQD L RSURFHQWRZDQD VWDáą VWRSą SURFHQWRZą
Z Z\VRNRĞFL  7HUPLQ ]DSDGDOQRĞFL SRĪ\F]NL Z\QRVL GZD ODWD RG GQLD Z\SáDW\ SRĪ\F]NL Kwota SRĪ\F]NL.
3RDQDOL]LHNU\WHULyZ*UXSD V]DFXMHĪHQLHEĊG]LH]RERZLą]DQDGR]ZURWXSRĪ\F]NLZ]ZLą]NX]W\PZZ\QLNX
]DSLHUZV]HSyáURF]HURNX6SyáNDUR]SR]QDáDXPRU]HQLH10ZDUWRĞFL RWU]\PDQHMSRĪ\F]NL.

=RERZLą]DQLD
GáXJRWHUPLQRZH
30.06.2020
=RERZLą]DQLDILQDQVRZHZ\FHQLDQHZHGáXJ
]DPRUW\]RZDQHJRNRV]WX
3RĪ\F]NL
.UHG\W\SRĪ\F]NLLQQHLQVWUXPHQW\GáXĪQHUD]HP

8.

31.12.2019

1 750 000

-

1 750 000

-

$.7<:$25$=5(=(5:$1$32'$7(.2'52&=21< 25$=32'$7(.'2&+2'2:<
2'1,(6,21<:32=267$à( &$à.2:,7('2&+2'<

$NW\ZDRUD]UH]HUZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJRZQDVWĊSXMąF\VSRVyEZSá\ZDMą QDĞUyGURF]QHVNUyFRQH
VNRQVROLGRZDQHLQIRUPDFMH ILQDQVRZH
30.06.2020

31.12.2019

6DOGRQDSRF]ąWHNRNUHVX
$NW\ZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

741 201

1 421 277

5H]HUZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

751 206

2 395 148

3RGDWHNRGURF]RQ\SHUVDOGRQDSRF]ąWHNRNUHVX

(10 006)

(973 871)

:\QLN -)

(1 729 306)

963 866

3RGDWHNRGURF]RQ\SHUVDOGRQDNRQLHFRNUHVXZW\P

=PLDQDVWDQXZRNUHVLHZSá\ZDMąFDQD

(1 739 312)

(10 006)

$NW\ZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

3 046 175

741 201

5H]HUZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

4 785 487

751 206

*UXSD ]GHF\GRZDáD R QLHUR]SR]QDZDQLX DNW\ZD]W\WXáX RGURF]RQHJR SRGDWNX GRFKRGRZHJR ]ZLą]DQHJR ] GRWDFMąRMDNą
Z\VWąSLáDMHGQD]HVSyáHN]DOHĪQ\FKZ]ZLą]NX]EUDNLHPPRĪOLZRĞFLRV]DFRZDQLDQDG]LHĔELODQVRZ\SHZQHMNZRW\QDOHĪQHM
] W\WXáX NZRW\ GRWDFML *UXSD UR]SR]QDMH SU]\FKyG L VNXWNL SRGDWNRZH Z RNUHVLH SRWZLHUG]HQLD NZRW\ MDNR SHZQHM
WMZPRPHQFLHZSá\ZXĞURGNyZ
= XZDJL QD IDNW ĪH =DU]ąG 6SyáNL 'RPLQXMąFHM RV]DFRZDá ĪH Z NROHMQ\FK RNUHVDFK VSUDZR]GDZF]\FK ] G]LDáDOQRĞFL
Z\áąF]RQHM ] ]DNUHVX XOJL SRGDWNRZHM ,3 %R[ QLH MHVW SU]HZLG\ZDQH X]\VNDQLH GRFKRGyZ SRGDWNRZ\FK ]H Z]JOĊGX
QD]DFKRZDQLH]DVDG\RVWURĪQHMZ\FHQ\=DU]ąGQLH]GHF\GRZDáVLĊQDUR]SR]QDQLHWHJRDNW\ZDQDG]LHĔ0.06.2020U:DUWRĞü
QLHUR]SR]QDQHJRDNW\ZDZ\QRVLRN8W\V]áRW\FK.
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$.7<:$=7<78à82'52&=21(*232'$7.8'2&+2'2:(*2

7\WXá\UyĪQLFSU]HMĞFLRZ\FK

6WDQQD
$NW\ZD
:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQH
5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH
1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ
$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\
,QQHDNW\ZD
=RERZLą]DQLD
5H]HUZ\QDĞZLDGF]HQLDSUDFRZQLF]H
,QQH]RERZLą]DQLD
,QQH
1LHUR]OLF]RQHVWUDW\SRGDWNRZH
5D]HP
:W\P
$NW\ZDZHGáXJVWDZNLSRGDWNRZHM
$NW\ZDZHGáXJVWDZNLSRGDWNRZHM

7\WXá\UyĪQLFSU]HMĞFLRZ\FK

6WDQQD
$NW\ZD
:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQH
5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH
$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\
1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ
,QQHDNW\ZD
=RERZLą]DQLD
=RERZLą]DQLD]W\WXáXĞZLDGF]HĔ
SUDFRZQLF]\FK
5H]HUZ\QDĞZLDGF]HQLDSUDFRZQLF]H
3R]RVWDáHUH]HUZ\
=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ
,QQH]RERZLą]DQLD
,QQH
8OJLSRGDWNRZH
5D]HP
:W\P
$NW\ZDZHGáXJVWDZNLSRGDWNRZHM
$NW\ZDZHGáXJVWDZNLSRGDWNRZHM

6DOGRQD
SRF]ąWHN
RNUHVX

=PLDQDVWDQX
Z\QLN

5yĪQLFH
NXUVRZH
UR]OLF]HQLH
QHWWR]
SRáąF]HQLD SU]HOLF]HQLD

SR]RVWDáH
GRFKRG\
FDáNRZLWH

6DOGRQD
NRQLHF
RNUHVX

35 497
110 916
754
370 859
34 779
13 624
177 201
743 630

(3 704)
(93 296)
(209)
331 505
(34 717)
19 742
1 717 995
365 229
2 302 545

-

-

-

365 229
3 046 175

410 869
332 761

501 262
1 801 284

-

-

-

912 131
2 134 045

6DOGRQD
SRF]ąWHN
RNUHVX

=PLDQDVWDQX
Z\QLN

SR]RVWDáH
GRFKRG\
FDáNRZLWH

5yĪQLFH
NXUVRZH
UR]OLF]HQLH
QHWWR]
SRáąF]HQLD SU]HOLF]HQLD

31 793
17 620
545
702 364
62
33 366
1 895 196

6DOGRQD
NRQLHFRNUHVX

98 526
37 849
784 245
4 850
11 864

(63 029)
73 067
(413 386)
(4 305)
22 833
-

-

-

-

35 497
110 916
370 859
545
34 697

4 138
18 116
2 846
12 531
338 023

-

-

-

11 485
177 202

108 289
1 421 277

(4 138)
(6 631)
(2 846)
(12 531)
(160 821)
(108 289)
(680 076)

1 421 277

410 869
(1 090 945)

-

-

-

410 869
330 332

741 201
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5(=(5:$=7<78à82'52&=21(*232'$7.8'2&+2'2:(*2
=PLDQDVWDQX
6DOGRQD
SR]RVWDáH
7\WXá\UyĪQLFSU]HMĞFLRZ\FK
SRF]ąWHN
Z\QLN
GRFKRG\
RNUHVX
FDáNRZLWH
6WDQQD
$NW\ZD
:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQH
3UDZRXĪ\WNRZDQLD
5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH
1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ
$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\
,QQHDNW\ZD
=RERZLą]DQLD
.UHG\W\SRĪ\F]NLLQQHLQVWUXPHQW\GáXĪQH
5D]HP
:W\P
5H]HUZDZHGáXJVWDZNLSRGDWNRZHM
5H]HUZDZHGáXJVWDZNLSRGDWNRZHM
6WDQQD
$NW\ZD
:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQH
3UDZRGRXĪ\WNRZDQLD
5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH
1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ
$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\
,QQHDNW\ZD
=RERZLą]DQLD
=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ
5D]HP
5H]HUZDZHGáXJVWDZNLSRGDWNRZHM
5H]HUZDZHGáXJVWDZNLSRGDWNRZHM

9.

]áRW\SROVNL 3/1

5yĪQLFH
NXUVRZH
UR]OLF]HQLH
QHWWR]
SRáąF]HQLD SU]HOLF]HQLD

6DOGRQD
NRQLHFRNUHVX

151 456
166 165
39 828
106 549
289 357
47
753 636

(151 456)
1 844 104
(19 436)
199 906
1 384 081
8 555
766 331
4 031 851

-

-

-

2 010 269
20 392
306 455
1 673 438
8 602

335 671
417 965

1 385 633
2 646 218

-

-

-

1 721 304
3 064 183

38 751
329 492
184 053
240 860
1 598 267
3 462

114 959
(163 327)
(144 225)
(138 994)
(1 308 910)
(3 462)
18
(1 643 941)
335 671
(1 979 613)

-

-

-

153 710
166 165
39 828
101 866
289 356
281
751 206
335 671
415 535

263
2 395 148
2 395 148

766 331
4 785 487

1$/(ĩ12ĝ&,=7<78à8'267$:,86à8*25$=32=267$à(1$/(ĩ12ĝ&,

1DOHĪQRĞFL ] W\WXáX GRVWDZ L XVáXJ RUD] SR]RVWDáH QDOHĪQRĞFL XMPRZDQH SU]H] *UXSĊ Z UDPDFK NODV\ QDOHĪQRĞFL
LSRĪ\F]HN SDWU]QRWDQU6.1 SU]HGVWDZLDMąVLĊQDVWĊSXMąFR
1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH
30.06.2020
$NW\ZDILQDQVRZH 066) 
1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ
2GSLV\DNWXDOL]XMąFHZDUWRĞüQDOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ -)
1DOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJQHWWR
.DXFMHZSáDFRQH]LQQ\FKW\WXáyZ
,QQHQDOHĪQRĞFL
3R]RVWDáHQDOHĪQRĞFLILQDQVRZHQHWWR
1DOHĪQRĞFLILQDQVRZH
$NW\ZDQLHILQDQVRZH SR]D066) 
1DOHĪQRĞFL]W\WXáXSRGDWNyZLLQQ\FKĞZLDGF]HĔ
1DOHĪQRĞFLQLHILQDQVRZH
1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZHUD]HP

31.12.2019

6 482 316

13 192 999

(3 245)
6 479 071
2 908
319 802
322 710
6 801 781

(3 245)
13 189 754
2 914
1 644 966
1 647 880
14 837 634

2 367 808
2 367 808
9 169 589

1 494 754
1 494 754
16 332 388
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:DUWRĞüELODQVRZDQDOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJX]QDZDQDMHVWSU]H]*UXSĊ]DUR]VąGQHSU]\EOLĪHQLHZDUWRĞFLJRG]LZHM
SDWU]QRWDQU6.2).
*UXSD.DSLWDáRZDGRNRQDáDRFHQ\QDOHĪQRĞFL]HZ]JOĊGXQDXWUDWĊLFKZDUWRĞFL]JRGQLH]HVWRVRZDQąSROLW\NąUDFKXQNRZRĞFL
2GSLV\DNWXDOL]XMąFHZDUWRĞüQDOHĪQRĞFLNWyUHZSRV]F]HJyOQ\FKODWDFK REFLąĪ\á\SR]\FMĊÄ6WUDW\]W\WXáXRF]HNLZDQ\FKVWUDW
NUHG\WRZ\FK´ VNUyFRQHJRVNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLD]Z\QLNX Z\QLRVá\



ZRGQLHVLHQLXGRQDOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ– QLHZ\VWąSLá\
Z RGQLHVLHQLX GR SR]RVWDá\FK SR]\FML QDOHĪQRĞFL ILQDQVRZ\FK GáXJRWHUPLQRZ\FK L NUyWNRWHUPLQRZ\FK
– áąF]QLH 2020 URN’245 ]áRW\FK, 2019 URN3’245 ]áRW\FK.

=JRGQLH ] SU]\MĊWą SROLW\Ną UDFKXQNRZRĞFL GOD QDOHĪQRĞFL ] W\WXáX GRVWDZ L XVáXJ *UXSD VWRVXMH XSURV]F]RQH SRGHMĞFLH
]DNáDGDMąFH NDONXODFMĊ RGSLVyZ ] W\WXáX RF]HNLZDQ\FK VWUDW NUHG\WRZ\FK GOD FDáHJR RNUHVX Ī\FLD LQVWUXPHQWX V]DFXMąF
RF]HNLZDQHVWUDW\NUHG\WRZHZFDá\PRNUHVLHĪ\FLD*UXSDNRU]\VWD]GDQ\FKKLVWRU\F]Q\FKRUD]ELHĪąF\FKLQIRUPDFMLZFHOX
RNUHĞOHQLDZ\VRNRĞFLRF]HNLZDQ\FKVWUDW *UXSa RFHQLDNRQWUDKHQWyZ] NWyU\PLZVSyáSUDFXMHZNDWHJRULLQLVNLHJRU\]\ND
Z]ZLą]NX]W\PU\]\NRVWUDWNUHG\WRZ\FKMHVWQLVNLH
10.

ĝ52'.,3,(1,ĉĩ1(,,&+(.:,:$/(17<
30.06.2020
ĝURGNLSLHQLĊĪQHQDUDFKXQNDFKEDQNRZ\FKSURZDG]RQ\FKZ3/1
ĝURGNLSLHQLĊĪQHQDUDFKXQNDFKEDQNRZ\FKZDOXWRZ\FK
'HSR]\W\NUyWNRWHUPLQRZH
ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\UD]HP

31.12.2019

10 853 871
13 714 374
400 000
24 968 245

6 354 376
22 371 017
400 000
29 125 392

1D G]LHĔ 0.06.2020 r. SSyáND SRVLDGDáD GHSR]\W EDQNRZ\ Z NZRFLH  W\V ]áRW\FK R RJUDQLF]RQHM PRĪOLZRĞFL
G\VSRQRZDQLD *UXSD .DSLWDáRZD GOD FHOyZ VSRU]ąG]HQLD VNUyFRQHJR VNRQVROLGRZDQHJR VSUDZR]GDQLD ] SU]HSá\ZyZ
SLHQLĊĪQ\FKNODV\ILNXMHĞURGNLSLHQLĊĪQHZVSRVyESU]\MĊW\GRSUH]HQWDFMLZVNUyFRQ\PVSUDZR]GDQLX]V\WXDFMLILQDQVRZHM.
1DG]LHĔJUXGQLDRUD]SR]RVWDáHGDW\ELODQVRZH*UXSDQLHSRVLDGDáDHNZLZDOHQWyZĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FK
11.

.$3,7$à :à$61<

11.1. .DSLWDá SRGVWDZRZ\
1DG]LHĔ0.06.20LQDG]LHĔ NDSLWDáSRGVWDZRZ\6SyáNLGRPLQXMąFHMZ\QRVLá’000 ]áRW\FKLG]LHOLáVLĊQD
27’500’000 DNFML : URNX  RGE\áR VLĊ SU]HNV]WDáFHQLH VSyáNL 3&) *URXS VS ] RR Z 3&) *URXS 6$ : Z\QLNX
SU]HNV]WDáFHQLD XG]LDáyZ]RVWDáR]DPLHQLRQHQD 500 DNFML 3U]HNV]WDáFHQLHQDVWąSLáRGQLDOLVWRSDGDURNX
=PLDQ\OLF]E\XG]LDáyZ ZRNUHVLHREMĊW\PĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PLVNRQVROLGRZDQ\PL LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL Z\QLNDMą
]QDVWĊSXMąF\FKWUDQVDNFML]ZáDĞFLFLHODPL
RGGR
30.06.2020

RGGR
31.12.2019

/LF]EDXG]LDáyZQDSRF]ąWHNRNUHVX

-

11 000

=DPLDQDQDDNFMHZZ\QLNXSU]HNV]WDáFHQLD -)

-

(11 000)

8G]LDá\ Z3&)*URXSVS]RR

/LF]EDXG]LDáyZQDNRQLHFRNUHVX

-

-

RGGR
30.06.2020

RGGR
31.12.2019

27 500 000

-

-

27 500 000

27 500 000

27 500 000

$NFMH Z3&)*URXS6$
/LF]EDDNFMLQDSRF]ąWHNRNUHVX
$NFMHZ\HPLWRZDQHZZ\QLNXSU]HNV]WDáFHQLD 
/LF]EDDNFMLQDNRQLHFRNUHVX

1DG]LHĔELODQVRZ\DNFMH6SyáNLGRPLQXMąFHMQLHSR]RVWDZDá\ZMHMSRVLDGDQLXDQLWHĪZSRVLDGDQLXMHGQRVWHN]DOHĪQ\FK
: *UXSLH .DSLWDáRZHM Z SRSU]HGQLFK RNUHVDFK VSUDZR]GDZF]\FK E\á\ UHDOL]RZDQH SURJUDP\ PRW\ZDF\MQH Z UDPDFK
NWyU\FKRVRE\REMĊWHSURJUDPHPZ\QDJUDG]DQHE\á\ DNFMDPL6SyáNLGRPLQXMąFHM:DUWRĞüZ\QDJURG]HĔ]W\WXáXXF]HVWQLFWZD
ZSURJUDPDFKPRW\ZDF\MQ\FKRNUHĞODQDMHVWSRSU]H]ZDUWRĞüJRG]LZąLQVWUXPHQWyZNDSLWDáRZ\FK6]F]HJyáRZHLQIRUPDFMH
RSURJUDPDFKSáDWQRĞFLDNFMDPLSU]HGVWDZLRQRZQRFLH 16.
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11.2. 6WUXNWXUDZáDĞFLFLHOVND NDSLWDáXSRGVWDZRZHJR
3RQLĪV]H WDEHOH SUH]HQWXMą VWUXNWXUĊ ZáDĞFLFLHOVNą QD SRV]F]HJyOQH GDW\ ELODQVRZH Z RNUHVLH REMĊW\P QLQLHMV]\PL
ĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PLVNRQVROLGRZDQ\PL LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL.
/LF]EDDNFML

/LF]EDJáRVyZ

:DUWRĞü
QRPLQDOQDDNFML

8G]LDá
ZNDSLWDOH

6HEDVWLDQ:RMFLHFKRZVNL

16 077 862

16 077 862

321 557

58

3R]RVWDOLDNFMRQDULXV]H

11 422 138

11 422 138

228 443

42

5D]HP

27 500 000

27 500 000

550 000

100

/LF]EDDNFML

/LF]EDJáRVyZ

:DUWRĞü
QRPLQDOQD
XG]LDáyZ

8G]LDá
ZNDSLWDOH

6HEDVWLDQ:RMFLHFKRZVNL

15 852 500

15 852 500

317 050

58

3R]RVWDOLXG]LDáRZF\

11 647 500

11 647 500

232 950

42

5D]HP

27 500 000

27 500 000

550 000

100

6WDQQD

6WDQQD

12. ĝ:,$'&=(1,$35$&2:1,&=(
.RV]W\Z\QDJURG]HĔLLQQ\FKĞZLDGF]HĔSUDFRZQLF]\FK
RGGR
30.06.2020
.RV]W\Z\QDJURG]HĔ
.RV]W\XEH]SLHF]HĔVSRáHF]Q\FK
.RV]W\SU]\V]á\FKĞZLDGF]HĔ UH]HUZ\QD
QLHZ\NRU]\VWDQHXUORS\
.RV]W\ĞZLDGF]HĔSUDFRZQLF]\FKUD]HP

od 01.01 do
31.12.2019

7 959 332
759 434

15 869 124
1 264 615

12 447

-22 068

8 731 213

17 111 671

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\]W\WXáXĞZLDGF]HĔSUDFRZQLF]\FK
=RERZLą]DQLDL UH]HUZ\]W\WXáX ĞZLDGF]HĔ SUDFRZQLF]\FK XMĊWHZ VNUyFRQ\P VNRQVROLGRZDQ\PVSUDZR]GDQLX ]V\WXDFML
ILQDQVRZHMREHMPXMą
=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\
NUyWNRWHUPLQRZH
30.06.2020
.UyWNRWHUPLQRZHĞZLDGF]HQLDSUDFRZQLF]H
=RERZLą]DQLD]W\WXáXZ\QDJURG]HĔ
=RERZLą]DQLD]W\WXáXXEH]SLHF]HĔVSRáHF]Q\FK
5H]HUZ\QDQLHZ\NRU]\VWDQHXUORS\
.UyWNRWHUPLQRZHĞZLDGF]HQLDSUDFRZQLF]H
=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\]W\WXáXĞZLDGF]HĔ
SUDFRZQLF]\FKUD]HP

31.12.2019

295 207
268 852
194 938
758 996

35 413
125 034
74 708
235 155

758 996

235 155

'áXJRWHUPLQRZH ]RERZLą]DQLD L UH]HUZ\ ] W\WXáX ĞZLDGF]HĔ SUDFRZQLF]\FK QLH Z\VWĊSXMą Z QLQLHMV]\FK ĞUyGURF]Q\FK
VNUyFRQ\FK VNRQVROLGRZDQ\FKLQIRUPDFMDFKILQDQVRZ\FK
13.

$.7<:$,=2%2:,Ą=$1,$=7<78à8802:<

*UXSDXMPXMHSU]\FKRG\ZNZRFLHSHZQHMQDG]LHĔELODQVRZ\3HZQDNZRWDSU]\FKRGyZWo WDNDNWyUDZ\QLND]XPRZ\RUD]
SRGSLVDQ\FKQDG]LHĔELODQVRZ\DQHNVyZEąGĨZNZRWNWyU\FK SRWZLHUG]HQLHMHVWPRĪOLZHGRXGRNXPHQWRZDQLDQDG]LHĔ
ELODQVRZ\L]RVWDáRSRWZLHUG]RQHSRGSLVDQ\PDQHNVHPSRGQLXELODQVRZ\P
:\QDJURG]HQLH RNUHĞORQH Z XPRZLH EąGĨ DQHNVDFK ] NOLHQWHP REHMPXMH NZRW\ VWDáH L ]PLHQQH PRĪOLZH GR RWU]\PDQLD
ERQXV\ *UXSDV]DFXMHZ\VRNRĞüZ\QDJURG]HQLD]PLHQQHJRVWRVXMąFPHWRGĊZDUWRĞFLQDMEDUG]LHMSUDZGRSRGREQHM*UXSD
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Z QLQLHMV]\FK ĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FKVNRQVROLGRZDQ\FK LQIRUPDFMDFK ILQDQVRZ\FK QLHUR]SR]QDáDSU]\FKRGyZ ]W\WXáX
NZRW]PLHQQ\FK
3U]\FKRG\ QD G]LHĔ ELODQVRZ\ s]DFRZDQH Vą Z RSDUFLX R VWRSLHĔ ]DDZDQVRZDQLD UHDOL]DFML XPRZ\ XVWDODQ\ Z RSDUFLX
RZ\VRNRĞüSRQLHVLRQ\FKQDUDVWDMąFRNRV]WyZZUHODFMLGRSODQRZDQ\FKáąF]Q\FKNRV]WyZQLH]EĊGQ\FKGRSRQLHVLHQLDFHOHP
Z\ZLą]DQLDVLĊ]]RERZLą]DQLDNRQWUDNWRZHJR
=DSUH]HQWRZDQH Z VNUyFRQ\P VNRQVROLGRZDQ\P VSUDZR]GDQLX ] V\WXDFML ILQDQVRZHM DNW\ZD ] W\WXáX XPRZ\ GRW\F]ą
]UHDOL]RZDQ\FKSUDFSURGXNF\MQ\FKGRGDW\ELODQVRZHM LVąV]DFRZDQHQDNRQLHFNDĪGHJRRNUHVXVSUDZR]GDZF]HJR. 6WDQ\
DNW\ZyZ]W\WXáXXPRZ\QDNRQLHFRNUHVyZ VSUDZR]GDZF]\FK SU]HGVWDZLDSRQLĪV]DWDEHOD
30.06.2020
$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\EUXWWR
2GSLV\DNWXDOL]XMąFHZDUWRĞüDNW\ZyZ]W\WXáXXPRZ\ -)
$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\

31.12.2019

37 936 114

5 787 138

-

-

37 936 114

5 787 138

$NW\ZD ] W\WXáX XPRZ\ SRGOHJDMą UHJXODFMRP 0LĊG]\QDURGRZHPX SWDQGDUGRZL SSUDZR]GDZF]RĞFL FLQDQVRZHM
9 Ä,QVWUXPHQW\ILQDQVRZH´ GDOHM066) Z]DNUHVLHV]DFRZDQLDVWUDWNUHG\WRZ\FK]W\WXáXXWUDW\ZDUWRĞFL*UXSDVWRVXMH
XSURV]F]RQHSRGHMĞFLHLZ\FHQLDRGSLVQDRF]HNLZDQHVWUDW\NUHG\WRZHZNZRFLHUyZQHMRF]HNLZDQ\PVWUDWRPNUHG\WRZ\P
Z FDá\P RNUHVLH Ī\FLD LQVWUXPHQWX 6]DFXQHN RGSLVX MHVW RSDUW\ SU]HGH ZV]\VWNLP R KLVWRU\F]QLH NV]WDáWXMąFH VLĊ
SU]HWHUPLQRZDQLDLSRZLą]DQLH]DOHJDQLD]IDNW\F]QąVSáDFDOQRĞFLą]RVWDWQLFKODW]XZ]JOĊGQLHQLHPGRVWĊSQ\FKLQIRUPDFML
GRW\F]ąF\FK SU]\V]áRĞFL $QDOL]D GDQ\FK KLVWRU\F]Q\FK RGQRĞQLH WHUPLQRZRĞFL UHJXORZDQLD VSáDW QLH Z\ND]\ZDáD
NRQLHF]QRĞFLWZRU]HQLDRGSLVyZDNWXDOL]XMąF\FK
ZDOLF]NLRWU]\PDQHRG.OLHQWyZQDSRF]HWUHDOL]DFMLSURGXNFMLJLHU SUH]HQWRZDQHVąMDNR]RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJ.
1DMZDĪQLHMV]HSU]\F]\Q\ ]PLDQDNW\ZyZ]W\WXáXXPRZ\ ZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PSU]HGVWDZLDMąSRQLĪV]HWDEHOH
RGGR
30.06.2020

RGGR
31.12.2019

5 787 138

8 411 931

3U]\FKRG\RGQLHVLRQHZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\P
QDDNW\ZD]W\WXáXXPRZ\

45 585 290

5 787 138

3U]HNODV\ILNRZDQLHGRQDOHĪQRĞFL]W\WXáXGRVWDZ
LXVáXJ -)

(13 436 314)

(8 411 930)

37 936 114

5 787 138

$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\
$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\QDSRF]ąWHNRNUHVX

$NW\ZD]W\WXáXXPRZ\QDNRQLHFRNUHVX

*UXSDQLHSRQLRVáDDNW\ZRZDQ\FKNRV]WyZGRSURZDG]HQLDGR]DZDUFLDLZ\NRQDQLDXPyZ.
:Z\QLNXSRZLĊNV]DQLDEXGĪHWXNRQWUDNWXRNROHMQH]OHFRQHHWDS\QDVWĊSXMHDNWXDOL]DFMDL]ZLĊNV]HQLHZDUWRĞFLSODQRZDQHM
NRQWUDNWXRUD]RGSRZLDGDMąF\FKW\PSU]\FKRGRPNRV]WRP*UXSDDNWXDOL]XMHEXGĪHWNRQWUDNWXVWRSQLRZRGRX]\VNLZDQHM
ZLHG]\ =DU]ąG 6SyáNL dRPLQXMąFHM GRNRQXMH DNWXDOL]DFML SU]HZLG\ZDQ\FK Z\QLNyZ QD NRQWUDNFLH VWRSQLRZR ED]XMąF
QDQDMOHSV]HMZLHG]\RNRQLHF]Q\FKGRSRQLHVLHQLDNRV]WDFKDGHNZDWQLHGRGRGDZDQ\FKGRXPRZ\HWDSyZ
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35=<&+2'<,.26=7<23(5$&<-1(

14.1. .26=7<:('à8* 52'=$-8
RGGR
30.06.2020

RGGR
30.06.2019

$PRUW\]DFMD

3 037 874

1 975 054

:\QDJURG]HQLDLĞZLDGF]HQLDQDU]HF]SUDFRZQLNyZ

8 731 213

5 918 478

563 281

654 661

27 246 702

18 037 932

=XĪ\FLHPDWHULDáyZLHQHUJLL
8VáXJLREFH
3RGDWNLLRSáDW\
3R]RVWDáHNRV]W\URG]DMRZH
.RV]W\ZHGáXJURG]DMXUD]HP
.RV]WVSU]HGDĪ\XVáXJ

3 872

6 413

472 253

645 041

40 055 195

27 237 579

29 807 946

19 770 699

10 247 249

.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX
5D]HP

7 466 879

40 055 195

27 237 579

RGGR
30.06.2020
24 838 663

RGGR
30.06.2019
15 936 358

8VáXJLSURIHVMRQDOQHSUDZQHNVLĊJRZH

834 857

575 700

8VáXJLWHOHNRPXQLNDF\MQDLQIRUPDW\F]QH

428 085

644 314

.RV]W\XWU]\PDQLDELXU

177 481

185 558

3R]RVWDáH

967 616

696 003

27 246 702

18 037 932

14.2. 8VáXJLREFH

.RV]W\]ZLą]DQH]UHDOL]RZDQ\PLXVáXJDPLRGSRGPLRWyZWU]HFLFK

5D]HP

14.3. 3R]RVWDáHSU]\FKRG\ RSHUDF\MQH
3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH]DZLHUDMąSU]\FKRG\]W\WXáXVXEOHDVLQJX SRZLHU]FKQLELXURZHMLQIUDVWUXNWXU\WHFKQLF]QHM
XVáXJ PHG\F]Q\FK oraz LQQ\FK ĞZLDGF]HĔ GOD SRGPLRWyZ ZVSyáSUDFXMąF\FK ] *UXSą. 5R]SR]QDQH SU]\FKRG\ ] W\WXáX
XPRU]HQLDSRĪ\F]HNRSLVDQRZQRFLHQU
RGGR
30.06.2020
9 101
4 033 320
2 147 491
6 189 911

=\VN]H]E\FLDQLHILQDQVRZ\FKDNW\ZyZWUZDá\FK
8PRU]RQHSRĪ\F]HN
,QQHSU]\FKRG\
3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQHUD]HP

RGGR
30.06.2019
1 454 039
1 454 039

14.4. 3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH
3R]RVWDáH NRV]W\ RSHUDF\MQH ]DZLHUDMą NRV]W\ ] W\WXáX ]DNXSX XVáXJ PHG\F]Q\FK L LQQ\FK ĞZLDGF]HĔ GOD pRGPLRWyZ
ZVSyáSUDFXMąF\FK ]*UXSą
RGGR
30.06.2020

RGGR
30.06.2019

,QQHNRV]W\

568 493

320 471

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQHUD]HP

568 493

320 471
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35=<&+2'<,.26=7<),1$162:(675$7<=7<78à82&=(.,:$1<&+675$7
.5('<72:<&+=<6.,,675$7<==$35=(67$1,$8-02:$1,$$.7<:Ï:),1$162:<&+
:<&(1,$1<&+:=$0257<=2:$1<0.26=&,(

15.1.6WUDW\]W\WXáXRF]HNLZDQ\FKVWUDWNUHG\WRZ\FK
*UXSD ]D ODWD  -  VWRVXMH 066)  MHGQDNĪH QLH Z\RGUĊEQLRQR Z ĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FK VNRQVROLGRZDQ\FK
LQIRUPDFMDFKILQDQVRZ\FKVWUDW\]W\WXáXRF]HNLZDQ\FKVWUDWNUHG\WRZ\FKMDNRRVREQHMSR]\FMLVNUyFRQHJRVNRQVROLGRZDQHJR
VSUDZR]GDQLD]Z\QLNXLSR]RVWDá\FKFDáNRZLW\FKGRFKRGyZZ]ZLą]NX]W\PĪHZDUWRĞüW\FKVWUDW]DODWD- E\áD
QLHLVWRWQD
15.2. 3U]\FKRG\ILQDQVRZH
RGGR
30.06.2020

RGGR
30.06.2019

1 664

-

-

-

875 386

-

3RĪ\F]NLLQDOHĪQRĞFL

49 450

464 187

=RERZLą]DQLDILQDQVRZHZ\FHQLDQHZ]DPRUW\]RZDQ\PNRV]FLH

91 848

-

1 016 684

464 187

848

-

1 019 196

464 187

RGGR
30.06.2020

RGGR
30.06.2019

151 238

32 006

.UHG\W\ZUDFKXQNXNUHG\WRZ\P

-

3 894

.UHG\W\ZUDFKXQNXELHĪąF\P

-

6 066

15

129

151 253

42 096

-

409 881

2 365

(52 417)

-

26 089

2 365

383 553

-

-

153 617

425 649

3U]\FKRG\]RGVHWHNREOLF]RQH]]DVWRVRZDQLHPHIHNW\ZQHMVWRS\SURFHQWRZHM
ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\ ORNDW\
3U]\FKRG\]RGVHWHNREOLF]RQH]]DVWRVRZDQLHPHIHNW\ZQHMVWRS\SURFHQWRZHM
=\VNL VWUDW\  - ]W\WXáXUyĪQLFNXUVRZ\FK
ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\

=\VNL VWUDW\  - ]W\WXáXUyĪQLFNXUVRZ\FK
,QQHSU]\FKRG\ILQDQVRZH
3U]\FKRG\ILQDQVRZHUD]HP

15.3. .RV]W\ILQDQVRZH

.RV]W\RGVHWHNGRW\F]ąFHLQVWUXPHQWyZILQDQVRZ\FKQLHZ\FHQLDQ\FKZ
ZDUWRĞFLJRG]LZHMSU]H]Z\QLNILQDQVRZ\
=RERZLą]DQLD]W\WXáXOHDVLQJX

=RERZLą]DQLD]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRUD]SR]RVWDáH]RERZLą]DQLD
.RV]W\RGVHWHNGRW\F]ąFHLQVWUXPHQWyZILQDQVRZ\FKQLHZ\FHQLDQ\FKZ
ZDUWRĞFLJRG]LZHMSU]H]Z\QLNILQDQVRZ\
=\VNL VWUDW\  - ]W\WXáXUyĪQLFNXUVRZ\FK
ĝURGNLSLHQLĊĪQHLLFKHNZLZDOHQW\
3RĪ\F]NLLQDOHĪQRĞFL
=RERZLą]DQLDILQDQVRZHZ\FHQLDQHZ]DPRUW\]RZDQ\PNRV]FLH
=\VNL VWUDW\  - ]W\WXáXUyĪQLFNXUVRZ\FK
,QQHNRV]W\ILQDQVRZH
.RV]W\ILQDQVRZHUD]HP
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.26=7<352*5$0Ï: 027<:$&<-1<&+
RGGR
30.06.2020

RGGR
30.06.2019

-

1 351 089

.RV]W\SURJUDPyZPRW\ZDF\MQ\FK

: GQLX  ZU]HĞQLD  U ]RVWDáD SRGMĊWDSU]H] =DU]ąG 6SyáNL3&) *URXS 6$ 6SyáND 'RPLQXMąFD  SLHUZV]D XFKZDáD
Z VSUDZLH ZSURZDG]HQLD Z 6SyáFH SURJUDPX PRW\ZDF\MQHJR GOD NOXF]RZ\FK w *UXSLH .DSLWDáRZHM RVyE PDMąF\FK
GHF\GXMąF\ ZSá\Z QD UR]ZyM SRV]F]HJyOQ\FK G]LHG]LQ G]LDáDOQRĞFL *UXS\ RSDUWHJR QD SáDWQRĞFL DNFMDPL UR]OLF]DQ\PL
ZLQVWUXPHQWDFKNDSLWDáRZ\FK.
OsobRPZ\EUDQ\PSU]H]=DU]ąGSU]\]QDQH]RVWDá\ RSFMHXSUDZQLDMąFHGRQDE\FLDDNFML6SyáNLRGJáyZQHJRDNFMRQDULXV]D
6SyáNL SRFHQLHQRPLQDOQHM 3URJUDPPRW\ZDF\MQ\ GDZDá SUDZRZ\EUDQ\P RVRERPGRQDE\FLD DNFML6SyáNL QD ]DVDGDFK
ZVND]DQ\FK Z SODQLH L Z LQG\ZLGXDOQLH ]DZLHUDQ\FK XPRZDFK RSFML &Dá\ SURJUDP PRW\ZDF\MQ\ VNáDGDá VLĊ ] WU]HFK
QLH]DOHĪQ\FKHWDSyZSURJUDPyZ, JG]LH3URJUDP,UR]SRF]ąáUHDOL]RZDQ\E\áZRNUHVLH-3URJUDP,,UHDOL]RZDQ\
E\áZRNUHVLH-3URJUDP,,,UHDOL]RZDQ\E\áZRNUHVLH-2019.
:DUXQNLHPXG]LDáXZSURJUDPDFKE\áD FLąJáRĞü]DWUXGQLHQLD.
3RQLĪHM]HVWDZLHQLHXFKZDáSRGMĊW\FKSU]H]=DU]ąGZVSUDZLHSURJUDPXPRW\ZDF\MQHJR

8FKZDáD =DU]ąGX ]  ZU]HĞQLD  URNX Z VSUDZLH SODQX RSF\MQHJR QDODWD -2018 – RNUHĞODáD OLVWĊ RVyE
RUD]LORĞüSU]\]QDQ\FKRSFML

8FKZDáD =DU]ąGX] OLVWRSDGD URNX Z VSUDZLH SODQX RSF\MQHJRQD ODWD -2019 – RNUHĞODáDOLVWĊRVyE
RUD]LORĞüSU]\]QDQ\FKRSFML

8FKZDáD =DU]ąGX ]  SDĨG]LHUQLND  URNX Z VSUDZLH SODQX RSF\MQHJR QD ODWD 2018-2020 – RNUHĞODáD OLVWĊ
RVyERUD]LORĞüSU]\]QDQ\FKRSFML SURJUDP]RVWDá]PRG\ILNRZDQ\LZFDáRĞFL]UHDOL]RZDáVLĊZGZDODWDWM
-2019)
2G SRF]ąWNX WUZDQLD SURJUDPyZPRW\ZDF\MQ\FKSU]\]QDQRáąF]QLH RSFML ] F]HJR ZRNUHVLH REMĊW\P ĞUyGURF]Q\PL
VNUyFRQ\PLVNRQVROLGRZDQ\PL LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL


ZURNXSU]\]QDQRRSFML

3RQLĪHM ]DPLHV]F]RQR WDEHOĊ SUH]HQWXMąFą UXFK RSFML Z RNUHVDFK REMĊW\FK QLQLHMV]\PL ĞUyGURF]Q\PL VNUyFRQ\PL
VNRQVROLGRZDQ\PLLQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL
RGGR RGGR
30.06.2020
31.12.2019
6DOGRSU]\]QDQ\FKRSFMLRGSRF]ąWNXWUZDQLDSURJUDPyZQDG]LHĔ

-

2 120

6DOGRQLH]UHDOL]RZDQ\FKRSFMLRGSRF]ąWNXWUZDQLDSURJUDPyZQDG]LHĔ

-

689

/LF]EDSU]\]QDQ\FKRSFMLZGDQ\PRNUHVLH 

-

689

/LF]EDXPRU]RQ\FKRSFMLZGDQ\PRNUHVLH -

-

-

/LF]EDZ\JDVá\FKRSFMLZGDQ\PRNUHVLH -

-

-

6DOGRSU]\]QDQ\FKRSFMLRGSRF]ąWNXWUZDQLDSURJUDPyZQDGDQ\G]LHĔELODQVRZ\

-

2 809

6DOGRQLH]UHDOL]RZDQ\FKRSFMLRGSRF]ąWNXWUZDQLDSURJUDPyZQDGDQ\G]LHĔELODQVRZ\

-

-

3URJUDP PRW\ZDF\MQ\ UR]OLF]DQ\ E\á ]JRGQLH ] ]DVDGDPL 066)  3áDWQRĞFL Z IRUPLH DNFML D =DU]ąG 6SyáNL GRNRQDá
QLH]EĊGQ\FKV]DFXQNyZSRWU]HEQ\FKGRZ\FHQ\LXMĊFLDWHJRSURJUDPX6SyáNDGRNRQDáDZ\FHQ\SU]\XĪ\FLXPRGHOX%ODFND
– 6FKROHVD=DáRĪHQLDSU]\MĊWHGRZ\FHQ\SURJUDPXPRW\ZDF\MQHJR
=DSDGDOQRĞüRSFMLZ
ODWDFK

&HQDZ\NRQDQLD
RSFML

:VNDĨQLN]PLHQQRĞFL


6WRSDZROQDRG
U\]\ND

'DWDSU]\]QDQLDXSUDZQLHĔ
8SUDZQLHQLDSU]\]QDQH

ODWD

1 243

34,1%

3,1%

8SUDZQLHQLDSU]\]QDQH
8SUDZQLHQLDSU]\]QDQH
8SUDZQLHQLDSU]\]QDQH

ODWD
ODWD
ODWD

1 220
3 707
5 130

34,2%
30,4%
31,1%

3,1%
3,4%
3,3%

1D G]LHĔ ELODQVRZ\ URNX ILQDQVRZHJR ]DNRĔF]RQHJR  JUXGQLD  URNX SURJUDP\ PRW\ZDF\MQH ]RVWDá\ Z SHáQL
]UHDOL]RZDQHL]DNRĔF]RQH3URJUDPPRW\ZDF\MQ\ XMPRZDQ\MHVW ZRNUHVLHQDE\ZDQLDXSUDZQLHĔMDNRNRV]WZ VNUyFRQ\P
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]áRW\SROVNL 3/1

VNRQVROLGRZDQ\P VSUDZR]GDQLX]FDáNRZLW\FKGRFKRGyZ. RHDOL]DFMa SURJUDPXPRW\ZDF\MQHJRQLHZSá\QĊáDQDUR]ZRGQLHQLH
]\VNXQDDNFMĊSRQLHZDĪQLHZ\VWąSLáDHPLVMDQRZ\FKDNFML
17.

32'$7(.'2&+2'2:<
RGGR
30.06.2020

RGGR
30.06.2019

55 875

1 329 310

55 875

1 329 310

3RZVWDQLHLRGZUyFHQLHUyĪQLFSU]HMĞFLRZ\FK

1 729 306

(1 439 787)

3RGDWHNRGURF]RQ\

1 729 306

(1 439 787)

3RGDWHNGRFKRGRZ\UD]HP

1 785 182

(110 477)

3RGDWHNELHĪąF\
5R]OLF]HQLHSRGDWNX]DRNUHVVSUDZR]GDZF]\
3RGDWHNELHĪąF\
3RGDWHNRGURF]RQ\

:GQLXNZLHWQLDURNX.UDMRZD,QIRUPDFMD6NDUERZDZ\GDáDLQWHUSUHWDFMĊLQG\ZLGXDOQąGRW\F]ąFąZQLRVNRZDQHJR
SU]H] 6SyáNĊ ]DVWRVRZDQLD XOJL ,3 %R[ 6SyáND UR]OLF]DMąF SRGDWHN GRFKRGRZ\ RG RVyE SUDZQ\FK ]D URN REURWRZ\ 
VNRU]\VWDáD]XOJL,3%R[] XZ]JOĊGQLHQLHPSRZ\ĪV]HMGHF\]MLLX]\VNDQHNZDOLILNRZDQHGRFKRG\]NZDOLILNRZDQ\FKSUDZ
ZáDVQRĞFLLQWHOHNWXDOQHMZUR]XPLHQLXSU]HSLVyZ,3%R[]RVWDá\RSRGDWNRZDQHSU]H]6SyáNĊSUHIHUHQF\MQąVWDZNąSRGDWNX
GRFKRGRZHJRRGRVyESUDZQ\FKZ\QRV]ąFą :HIHNFLHF]HJRF]ĊĞüELHĪąFDSRGDWNXGRFKRGRZHJR6SyáNL'RPLQXMąFHM
XVWDORQD ]RVWDáD ZHGáXJ VWDZNL SRGDWNX GRFKRGRZHJR RG RVyE SUDZQ\FK UyZQHM  GOD SRGVWDZ\ RSRGDWNRZDQLD
RGSRZLDGDMąFHMGRFKRGRP]LQQ\FKĨUyGHáRUD]ZHGáXJVWDZNLGODSRGVWDZ\RSRGDWNRZDQLDRGSRZLDGDMąFHMGRFKRGRP
]NZDOLILNRZDQ\FKSUDZZáDVQRĞFLLQWHOHNWXDOQHM W]Z,3%R[).
8]JRGQLHQLH SRGDWNX GRFKRGRZHJR RG Z\QLNX SU]HG RSRGDWNRZDQLHP ] SRGDWNLHP GRFKRGRZ\P Z\ND]DQ\P
w VNUyFRQ\PVNRQVROLGRZDQ\PVSUDZR]GDQLX]Z\QLNX SU]HGVWDZLDVLĊQDVWĊSXMąFR

:\QLNSU]HGRSRGDWNRZDQLHP

RGGR
30.06.2020

RGGR
30.06.2019

19 056 907

687 963

911 123

3RGDWHNGRFKRGRZ\ZJVWDZNL

158 544

3RGDWHNGRFKRGRZ\ZJVWDZNL

130 713

8]JRGQLHQLHSRGDWNXGRFKRGRZHJR]W\WXáX
6WRVRZDQLDLQQHMVWDZNLSRGDWNRZHMZVSyáNDFK*UXS\ -)
3U]\FKRGyZQLHSRGOHJDMąF\FKRSRGDWNRZDQLX -)

(14 833)
(16 757)

.RV]WyZWUZDOHQLHVWDQRZLąF\FKNRV]WyZX]\VNDQLD
SU]\FKRGyZ 

,QQHUyĪQLFHSRGDWNRZH

326 870

-

-

(13 105)

-

(182 842)

(6 986)

879 214

(395 714)

-

-

1LHUR]SR]QDQHJRDNW\ZDQDSRGDWHNRGURF]RQ\RGVWUDW
SRGDWNRZ\FK 
.RUHNW\REFLąĪHQLDSRGDWNRZHJR]DSRSU]HGQLHRNUHV\ -)
3RGDWHNGRFKRGRZ\

(170 482)

63 838

1LHUR]SR]QDQHJRDNW\ZDQDSRGDWHNRGURF]RQ\RG
XMHPQ\FKUyĪQLFSU]HMĞFLRZ\FK 
8OJL %5LQQH  -)

5 122

1 785 182

(IHNW\ZQDVWDZNDSRGDWNRZD

4%
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18.

:DOXWDVSUDZR]GDZF]D

]áRW\SROVNL 3/1

=<6.1$$.&-ĉ,:<3à$&21('<:,'(1'<

18.1. =\VNQDDNFMĊ
:URNXVSyáNDGRPLQXMąFD]PLHQLáDIRUPĊSUDZQąQDVSyáNĊDNF\MQą:NRQVHNZHQFML]\VNQDDNFMĊMHVWOLF]RQ\ZHGáXJ
IRUPXá\ ]\VN QHWWR SU]\SDGDMąF\ XG]LDáRZFRP SRGPLRWX GRPLQXMąFHJR SRG]LHORQ\ SU]H] ĞUHGQLą ZDĪRQą OLF]EĊ DNFML
]Z\Ná\FKZ\VWĊSXMąF\FKZGDQ\PRNUHVLH :Z\QLNX]PLDQ\IRUP\SUDZQHMSU]HNV]WDáFRQR¶XG]LDáyZZ¶¶
DNFML
3U]\Z\OLF]HQLXSRGVWDZRZHJR]\VNX VWUDW\ QDDNFMĊ*UXSDVWRVXMHZOLF]QLNXNZRWĊ]\VNX VWUDW\ QHWWRSU]\SDGDMąFHJR
XG]LDáRZFRPSRGPLRWXGRPLQXMąFHJRW]QQLHZ\VWĊSXMHHIHNWUR]ZDGQLDMąF\ZSá\ZDMąF\QDNZRWĊ ]\VNX VWUDW\ 
.DONXODFMĊ SRGVWDZRZHJR ]\VNX VWUDW\  QD DNFMĊ wrD] ] X]JRGQLHQLHP ĞUHGQLHM ZDĪRQHM UR]ZRGQLRQHM OLF]E\ XG]LDáyZ
SU]HGVWDZLRQRSRQLĪHM
RGGR
30.06.2020

RGGR
30.06.2019

27 500 000

27 500 000

-

-

27 500 000

27 500 000

17 271 726

798 438

3RGVWDZRZ\]\VN VWUDWD QDDNFMĊ 3/1

0,63

0,03

5R]ZRGQLRQ\]\VN VWUDWD QDDNFMĊ 3/1

0,63

0,03

17 271 726

798 438

3RGVWDZRZ\]\VN VWUDWD QDDNFMĊ 3/1

0,63

0,03

5R]ZRGQLRQ\]\VN VWUDWD QDDNFMĊ 3/1

0,63

0,03

/LF]EDDNFMLVWRVRZDQDMDNRPLDQRZQLNZ]RUX
ĝUHGQLDZDĪRQDOLF]EDDNFML]Z\Ná\FK
5R]ZDGQLDMąF\ZSá\ZRSFML]DPLHQQ\FKQDDNFMH
ĝUHGQLDZDĪRQDUR]ZRGQLRQDOLF]EDDNFML]Z\Ná\FK
']LDáDOQRĞüNRQW\QXRZDQD
=\VN VWUDWD QHWWR]G]LDáDOQRĞFLNRQW\QXRZDQHM

']LDáDOQRĞüNRQW\QXRZDQDL]DQLHFKDQD
=\VN VWUDWD QHWWR

18.2.'\ZLGHQG\
6SyáNDGRPLQXMąFDZ\SáDFLáDG\ZLGHQGĊ]DURNZNZRFLH’000’000 ]áRW\FKWM0,18 ]áRW\FK QDMHGQąDNFMĊ. :\SáDWD
PLDáDPLHMVFHZVLHUSQLX2019 URNX.
19. 75$16$.&-(=32'0,27$0,32:,Ą=$1<0,
19.1. 3RGPLRW GRPLQXMąF\QDMZ\ĪV]HJRV]F]HEOD
3RGPLRWHPEH]SRĞUHGQLRGRPLQXMąF\P*UXS\MHVWVSyáND3&)*URXS6$3RGPLRWHPGRPLQXMąF\PQDMZ\ĪV]HJRV]F]HEOD
FDáHM *UXS\ MHVW 3DQ 6HEDVWLDQ :RMFLHFKRZVNL :\QLND WR ] IDNWX LĪ 3DQ 6HEDVWLDQ :RMFLHFKRZVNL MHVW ZLRGąF\P
DNFMRQDULXV]HP MHGQRVWNL GRPLQXMąFHM 3DQ 6HEDVWLDQ :RMFLHFKRZVNL MDNR RVREą IL]\F]QD L QLH VSRU]ąG]D VSUDZR]GDĔ
ILQDQVRZ\FKSRGDZDQ\FKGRSXEOLF]QHMZLDGRPRĞFL MLĊG]\QDURGRZ\SWDQGDUGRDFKXQNRZRĞFLÄ8MDZQLHQLHLQIRUPDFML
QDWHPDWMHGQRVWHNSRZLą]DQ\FK GDOHMÄ065´ SXQNW).
3DQ 6HEDVWLDQ :RMFLHFKRZVNL SHáQL UyZQLHĪ IXQNFMĊ 3UH]HVD =DU]ąGX Z 3&) *URXS 6$ 6]F]HJyáRZH LQIRUPDFMH
RZ\QDJURG]HQLDFK=DU]ąGXRUD]5DG\1DG]RUF]HM6SyáNLGRPLQXMąFHMSU]HGVWDZLRQRZQRFLHQU4.
19.2. 7UDQVDNFMH ]DNFMRQDULXV]DPL
:SRQLĪV]\FKWDEHODFKSU]HGVWDZLRQRWUDQVDNFMH]DNFMRQDULXV]DPLVSyáNLGRPLQXMąFHMMDNLHPLDá\PLHMVFHZRNUHVLHREMĊW\P
QLQLHMV]\PL ĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PLVNRQVROLGRZDQ\PL LQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PL
1DG]LHĔL]DRNUHV]DNRĔF]RQ\F]HUZFDU
6SU]HGDĪRG01 do 30-062020

=DNXSRG
01-01 do 3006-2020

1DOHĪQRĞFLQD
30-06-2020

=RERZLą]DQLDQD
30-06-2020

3RĪ\F]NL
RWU]\PDQH
QD-062020

'\ZLGHQG\QD
30-06-2020

$NFMRQDULXV]H6SyáNL

289 035

5 349 444

9 864

1 112 819

-

-

5D]HP

289 035

5 349 444

9 864

1 112 819

-

-
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1DG]LHĔL]DRNUHV]DNRĔF]RQ\JUXGQLDU
6SU]HGDĪRG
01-01 do 3112-2019

=DNXSRG
01-01 do
31-12-2019

1DOHĪQRĞFLQD
31-12-2019

=RERZLą]DQLDQD
31-12-2019

3RĪ\F]NL
RWU]\PDQHQD
31-12-2019

'\ZLGHQG\od
01-01 do
31-12-2019

$NFMRQDULXV]H6SyáNL

535 875

8 934 886

-

-

-

5 000 000

5D]HP

535 875

8 934 886

-

-

-

5 000 000

6SU]HGDĪRG
01-01 do 3006-2019

=DNXSRG
01-01 do
30-06-2019

1DOHĪQRĞFLQD
30-06-2019

=RERZLą]DQLDQD
30-06-2019

3RĪ\F]NL
RWU]\PDQHQD
30-06-2019

5R]UDFKXQNL]
W\WG\ZLGHQG\
QD-06-2019

$NFMRQDULXV]H6SyáNL

280 545

4 722 277

3 011

711 842

-

5 000 000

5D]HP

280 545

4 722 277

3 011

711 842

-

5 000 000

1DG]LHĔL]DRNUHV]DNRĔF]RQ\0 F]HUZFD2019 U

19.3. 7UDQVDNFMH ]SRGPLRWDPLSRZLą]DQ\PL
PRQLĪHM ]HVWDZLRQR WUDQVDNFMH MHGQRVWNLGRPLQXMąFHM ]MHGQRVWNDPL]DOHĪQ\PL ]D RNUHV REMĊW\ w ĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FK
VNRQVROLGRZDQ\FK LQIRUPDFMDFK ILQDQVRZ\FK
1DG]LHĔL]DRNUHVPLHVLĊF\]DNRĔF]RQ\F]HUZFDU
6SU]HGDĪ

=DNXS

1DOHĪQRĞFL =RERZLą]DQLD

3RĪ\F]NL
'\ZLGHQG\
RWU]\PDQH

3RGZ\ĪV]HQLH
NDSLWDáX

159 306

1 866 944

32 251

418 294

0

0

0

3HRSOH&DQ)O\8./LPLWHG

0

1 228 639

0

239 870

0

0

0

3HRSOH&DQ)O\&DQDGD,QF

0

130 075

0

26 148

0

0

0

3HRSOH&DQ)O\86//&

0

2 334 423

0

644 857

0

0

3 922 700

159 306

5 560 080

32 251

1 329 169

0

0

3 922 700

3RĪ\F]NL
'\ZLGHQG\
RWU]\PDQH

3RGZ\ĪV]HQLH
NDSLWDáX

3HRSOH&DQ)O\6S]RR

5D]HP

1DG]LHĔL]DURN]DNRĔF]RQ\JUXGQLDU
6SU]HGDĪ

=DNXS

1DOHĪQRĞFL =RERZLą]DQLD

500 676

3 347 559

87 198

165 130

3HRSOH&DQ)O\8./LPLWHG

65 558

2 642 440

0

641 719

0

0

0

3HRSOH&DQ)O\&DQDGD,QF

0

348 969

0

87 854

0

0

0

3HRSOH&DQ)O\86//&

185 379

0

0

0

0

0

1 918 700

5D]HP

751 613

6 338 968

87 198

894 702

0

0

1 918 700

3RĪ\F]NL
'\ZLGHQG\
RWU]\PDQH

3RGZ\ĪV]HQLH
NDSLWDáX

3HRSOH&DQ)O\6S]RR

0

0

0

1DG]LHĔL]DRNUHVPLHVLĊF\]DNRĔF]RQ\F]HUZFDU
6SU]HGDĪ
3HRSOH&DQ)O\6S]RR
3HRSOH&DQ)O\8./LPLWHG

=DNXS

1DOHĪQRĞFL =RERZLą]DQLD

256 476

1 520 455

41 328

312 623

0

0

0

43 131

1 771 155

43 131

0

0

0

0

0

176 776

0

91 784

0

0

0

3HRSOH&DQ)O\86//&

168 722

0

164 644

0

0

0

1 918 700

5D]HP

468 329

3 468 386

249 103

404 407

0

0

1 918 700

3HRSOH&DQ)O\&DQDGD,QF

20. 802:<*:$5$1&-,),1$162:<&+ 25$=$.7<:$, =2%2:,Ą=$1,$:$581.2:(
:GQLXOLVWRSDGDURNXQDU]HF]MHGQRVWNLGRPLQXMąFHM]RVWDáDZ\VWDZLRQDJZDUDQFMDEDQNRZDSU]H]%DQN3ROVND
.DVD 2SLHNL 6SyáND $NF\MQD *ZDUDQFMD ]RVWDáD Z\VWDZLRQD Z FHOX ]DSHZQLHQLD Z\NRQDQLD ]RERZLą]DĔ 1DMHPF\
WM3&)*URXS6$ Z\QLNDMąF\FK]XPRZ\QDMPX]DZDUWHMGDQLDSDĨG]LHUQLNDURNXSRPLĊG]\1DMHPFąD$%LV
6S]RR GDZQLHM$7HQDOL,QYHVWPHQWV6S]RR6SNRPDQG\WRZD)*ZDUDQFMD]RVWDáDZ\VWDZLRQDQDRNUHVMHGQHJR
URNXGRGQLDOLVWRSDGD0 URNXLRSLHZDQDNZRWĊ’100 ]áRW\FK. :GQLXOLVWRSDGDURNXSRGSLVDQRDQHNVQU
GRSRZ\ĪHMJZDUDQFMLEDQNRZHMSU]HGáXĪDMąF\RNUHVMHMRERZLą]\ZDQLDGRGQLDOLVWRSDGDURNX=JRGQLH]DQHNVHP

40 / 44

F-117

1D]ZDJUXS\NDSLWDáRZHM

*UXSD.DSLWDáRZD3&)*URXS6SyáND$NF\MQD

2NUHV\REMĊWHĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PL
VNRQVROLGRZDQ\PLLQIRUPDFMDPLILQDQVRZ\PL

01.01.2020 – 30.06.2020;
01.01.2019 – 30.06.2019

3R]LRP]DRNUąJOHĔ

ZV]\VWNLHNZRW\Z\UDĪRQHVąZSROVNLFK RLOHQLHZVND]DQRLQDF]HM

:DOXWDVSUDZR]GDZF]D
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QUZDUWRĞüJZDUDQFMLEDQNRZHMZ\QRVL¶]áRW\FK ]PLDQDZDUWRĞFLZ\QLNDZ\áąF]QLH]H]PLDQ\NXUV3/1(85 Poza
SR]\FMąRSLVDQąSRZ\ĪHMZ*UXSLHQLHZ\VWąSLá\ LQQH XPRZ\JZDUDQFMLILQDQVRZ\FK RUD]DNW\ZDL]RERZLą]DQLDZDUXQNRZH
21. =1$&=Ą&(='$5=(1,$,75$16$.&-(
:RNUHVLHREMĊW\PQLQLHMV]\PL VNUyFRQ\PL ĞUyGURF]Q\PLVNUyFRQ\PL VNRQVROLGRZDQ\PLLQIRUPDFMDPL ILQDQVRZ\PPLHMVFH
QDVWĊSXMąFH]GDU]HQLD

:Sá\ZSDQGHPLL&29,'-QDG]LDáDOQRĞü*UXS\
1DGDWĊQLQLHMV]\FK ĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FKVNRQVROLGRZDQ\FK LQIRUPDFMLILQDQVRZ\FK ZRFHQLH=DU]ąGX6SyáNL
SDQGHPLD ZLUXVD &29,'- QLH SRZLQQD PLHü ]QDF]ąFHJR ZSá\ZX QD Z\QLNL *UXS\ L QLH ]DJUDĪD NRQW\QXDFML
G]LDáDOQRĞFL *UXS\ Z RNUHVLH  PLHVLĊF\ RG NRĔFD RNUHVX VSUDZR]GDZF]HJR 3R]\W\ZQ\P DVSHNWHP MHVW IDNW
LĪ]GHF\GRZDQDZLĊNV]RĞüSU]\FKRGyZUHDOL]RZDQ\FKSU]H]*UXSĊZ\QLND]SURGXNFMLJLHUQD]OHFHQLHQLH]DOHĪQ\FK
:\GDZFyZ 7DNL PRGHO SURZDG]HQLD G]LDáDOQRĞFL RSHUDF\MQHM ]DSHZQLD *UXSLH X]\VNLZDQLH SU]\FKRGyZ
]UHDOL]DFMLSURGXNFMLNWyUHQLHVąX]DOHĪQLRQHRGZSá\ZX&29,'-QDJOREDOQąVSU]HGDĪJLHU2VLąJDQHZWHQ
VSRVyE SU]H] *UXSĊ SU]\FKRG\ ]DSHZQLDMą SRNU\FLH NRV]WyZ RSHUDF\MQ\FK SURZDG]HQLD G]LDáDOQRĞFL
DZ\JHQHURZDQDPDUĪDSR]ZDODQD]DSHZQLHQLHNRQW\QXDFMLG]LDáDOQRĞFL*UXS\


8PRZDSRĪ\F]NLXG]LHORQD3&)86SU]H]%HYHUO\%DQN 7UXVW&RPSDQ\1$
:GQLXNZLHWQLDU3&)86]DZDUáDXPRZĊSRĪ\F]NL QRWDQU QDNZRWĊW\V86']%HYHUO\%DQN
7UXVW&RPSDQ\1$3RĪ\F]ND]RVWDáDXG]LHORQDZUDPDFKSURJUDPXZVSDUFLDÄ3D\FKHFN3URWHFWLRQ3URJUDP´
prowadzRQHJRZ86$SU]H]U]ąGRZąDJHQFMĊ6PDOO%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQZ]ZLą]NX]SDQGHPLą&29,'-19
ZFHOX]DEH]SLHF]HQLDPLHMVFSUDF\$JHQFMDJZDUDQWXMHSRĪ\F]NLXG]LHODQHSU]H]LQVW\WXFMHILQDQVRZHZUDPDFK
WHJRSURJUDPX3RĪ\F]ND]RVWDáDXG]LHORQDZFHOXSRNU\FLDNRV]WyZSUDFRZQLNyZ3&)86RUD]ZZ\VRNRĞFLGR
NZRW\SRĪ\F]NLLQQ\FKNRV]WyZELHĪąFHMG]LDáDOQRĞFL3&)86 WDNLFKMDNQSF]\QV]QDSRGVWDZLHXPyZ
QDMPXOXERSáDW\HNVSORDWDF\MQH 6]F]HJyáRZ\RSLVZQRFLHQU



8PRZDVXEZHQFML]3ROVNLP)XQGXV]HP5R]ZRMX6$ZUDPDFKSURJUDPXU]ąGRZHJR]ZLą]DQHJR]SDQGHPLą
&29,'-
: GQLX  NZLHWQLD  U 6SyáND ]DZDUáD XPRZĊ VXEZHQFML ] 3ROVNLP )XQGXV]HP 5R]ZRMX 6$ QRWD QU 
Z UDPDFK SURJUDPX U]ąGRZHJR Ä7DUF]D )LQDQVRZD 3ROVNLHJR )XQGXV]X 5R]ZRMX GOD0LNUR 0Dá\FK L ĝUHGQLFK
)LUP´ Ä3URJUDP´  RIHUXMąFHJR ZVSDUFLH ILQDQVRZH GOD SU]HGVLĊELRUFyZ Z ]ZLą]NX ]H ]ZDOF]DQLHP VNXWNyZ
SDQGHPLL&29,'-6XEZHQFMDRWU]\PDQDSU]H]6SyáNĊZ\QRVLPOQ3/1LPRĪH]RVWDüZ\NRU]\VWDQDSU]H]
6SyáNĊQDFHOHRNUHĞORQHV]F]HJyáRZRZUHJXODPLQLH3URJUDPX 6]F]HJyáRZ\RSLVZQRFLHQU



8PRZDXG]LHOHQLDLZ\SáDW\XOJLSRGDWNRZHMQDU]HF]3&)&DQDGD,QF
:PDMX U 3&) &DQDGD ,QF RWU]\PDáDRG XU]ĊGX SRGDWNRZHJRSURZLQFML 4XHEHF 5HYHQX 4XHEHF  NZRWĊ
W\V&$'W\WXáHPXOJLSRGDWNRZHM]ZLą]DQHM]QDNáDGDPLQDZ\NRQDQLHRNUHĞORQ\FKXVáXJPXOWLPHGLDOQ\FK
W]ZPXOWLPHGLDWD[UHOLHI SRSU]H]X]\VNDQLHF]ĊĞFLRZHJR]ZURWXNRV]WyZZ\NRQDQLDSU]H]SRGPLRW]HZQĊWU]Q\
W]Z SU]HU\ZQLNyZ ILOPRZ\FK GLDORJyZ RUD] SR]RVWDá\FK XVáXJ SURJUDPLVW\F]Q\FK L SURMHNWRZ\FK GR JU\
2WU]\PDQD NZRWD VWDQRZL  VXP\ R MDNą ZQLRVNRZDáD 3&) &DQDGD ,QF : ]ZLą]NX ] SDQGHPLą &29,'-19
F]\QQRĞFL VSUDZG]DMąFH SU]H] XU]ąG SRGDWNRZ\ SURZLQFML  4XHEHF ]RVWDá\ ZVWU]\PDQH 3R]RVWDáD NZRWD 
ZQLRVNRZDQHMVXP\]RVWDQLHSU]HND]DQD3&)&DQDGD,QFSR]DNRĔF]HQLXF]\QQRĞFLVSUDZG]DMąF\FK



3RGMĊFLH8FKZDá\(PLV\MQHMRUD]8FKZDá\R(PLVML:DUUDQWyZ
:GQLXF]HUZFDU1DG]Z\F]DMQH:DOQH=JURPDG]HQLH6SyáNLSRGMĊáR8FKZDáĊ(PLV\MQąEĊGąFąSRGVWDZą
SUDZQąGRXELHJDQLDVLĊRGRSXV]F]HQLHLZSURZDG]HQLDDNFML3&)*URXS6$GRREURWXQDU\QNXUHJXORZDQ\P
SURZDG]RQ\PSU]H]*3:LLFKUHMHVWUDFMĊZ.'3:RUD]8FKZDáĊR(PLVML:DUUDQWyZ

22. ='$5=(1,$32'1,8%,/$162:<0
3R GQLX 0.06.2020U Z\VWąSLá\ QDVWĊSXMąFH ]GDU]HQLD NWyUH QLH Z\PDJDá\ XMĊFLD Z ĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FK
VNRQVROLGRZDQ\FK LQIRUPDFMDFKILQDQVRZ\FK za ,SyáURF]HURNX


5HMHVWUDFMDSRáąF]HQLD3&)*URXS6$]3HRSOH&DQ)O\6S]RR
Na dDWĊQLQLHMV]\FK ĞUyGURF]Q\FK VNUyFRQ\FKVNRQVROLGRZDQ\FKLQIRUPDFMLILQDQVRZ\FK 3&)*URXSS.A. Ä6SyáND
3U]HMPXMąFD´ SRáąF]\áD VLĊ ] 3HRSOH &DQ )O\ 6S ] RR Ä6SyáND 3U]HMPRZDQD´  3U]HG SRáąF]HQLHP VSyáND
3U]HMPXMąFD SRVLDGDáD  XG]LDáyZ Z NDSLWDOH ]DNáDGRZ\P 6SyáNL 3U]HMPRZDQHM XSUDZQLDMąF\FK
GRZ\NRQ\ZDQLDJáRVyZQD]JURPDG]HQLX ZVSyOQLNyZ6SyáNL3U]HMPRZDQHM 3RáąF]HQLHQDVWąSLáRw WU\ELH
DUWSNW .6+WMSRSU]H]SU]HQLHVLHQLHFDáHJRPDMąWNX3HRSOH&DQ)O\6S]RR MDNRVSyáNLSU]HMPRZDQHM
QD(PLWHQWDMDNRVSyáNĊSU]HMPXMąFą]XZ]JOĊGQLHQLHPDUW.6+SU]HZLGXMąFHJRXSURV]F]RQąSURFHGXUĊ
áąF]HQLDVSyáHN:GQLXPDMDU3&)*URXS6$RUD]3HRSOH&DQ)O\6S]RR X]JRGQLá\LSRGSLVDá\SODQ
SRáąF]HQLD 3RáąF]HQLH QDVWąSLáR Z GQLX  VLHUSQLD  U. 3RáąF]HQLH QLH EĊG]LH PLDáR ZSá\ZX QD QLQLHMV]H
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tDNLHWUDQVDNFMHQLHZ\VWąSLá\*UXSDQLHZ\ND]\ZDáDVDOGDQDOHĪQRĞFL]WHJRW\WXáXQDSRV]F]HJyOQHGDW\ELODQVRZH.
5DGD1DG]RUF]D
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Załącznik 1 – Uchwała o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego
Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PCF Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii B, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii B, ubiegania się o
dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji
akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację
akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany
statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432, art. 433 § 2, art.
431 § 7 w związku z art. 310 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek
handlowych”), art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o
Ofercie”), art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(„Ustawa o Obrocie”) i § 11 ust. 1 pkt 5 i 6 statutu Spółki („Statut”), uchwala, co następuje:
§ 1.
[Podwyższenie kapitału zakładowego]
1.

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,02 zł (dwa grosze) oraz nie wyższą niż
41.250,24 zł (czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia cztery grosze), tj. do
kwoty nie niższej niż 550.000,02 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i dwa grosze) oraz nie wyższej niż
591.250,24 zł (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia cztery
grosze) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 2.062.512 (dwóch milionów
sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu), akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości
nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda („Akcje Serii B”).

2.

Postanawia się o emisji Akcji Serii B w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 4a Ustawy o
Ofercie.

3.

Akcje Serii B zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie („Prospekt”) sporządzonym
zgodnie z właściwymi przepisami prawa na potrzeby publicznej sprzedaży nie więcej niż 2.062.512 (dwóch
milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu) istniejących akcji serii A Spółki („Akcje
Sprzedawane”) oraz publicznej subskrypcji nie więcej niż 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu
dwóch tysięcy pięciuset dwunastu) Akcji Serii B (Akcje Sprzedawane oraz Akcje Serii B określane będą
łącznie „Akcjami Oferowanymi”) oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
wszystkich, tj. 27.500.000 (dwudziestu siedmiu milionów pięciuset tysięcy) istniejących akcji serii A Spółki
(„Akcje Istniejące”), w tym Akcji Sprzedawanych, jak również Akcji Serii B oraz nie więcej niż 2.062.512
(dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu) praw do Akcji Serii B („Prawa do
Akcji Serii B”).

4.

Z Akcjami Serii B nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.

5.

Akcje Serii B mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

6.

Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku wypracowanego za rok obrotowy 2020,
tj. od dnia 1 stycznia 2020 r., na równi z Akcjami Istniejącymi.

7.

Upoważnia się Zarząd do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być
podwyższony, przy czym suma określona przez Zarząd nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa
niż suma maksymalna podwyższenia określona w ust. 1 powyżej.
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§ 2.
[Pozbawienie prawa poboru]
1.

W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru
wszystkich Akcji Serii B.

2.

Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii
B wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji
Serii B stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
[Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym]

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy o Ofercie postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie
oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW 27.500.000 (dwudziestu siedmiu
milionów pięciuset tysięcy) Akcji Istniejących, nie więcej niż 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch
tysięcy pięciuset dwunastu) Akcji Serii B oraz nie więcej niż 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch
tysięcy pięciuset dwunastu) Praw do Akcji Serii B.
§ 4.
[Dematerializacja oraz zawarcie umowy o rejestrację]
1.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz ust. 4 i 8 Ustawy o Obrocie postanawia się o dematerializacji, w
rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie 27.500.000 (dwudziestu siedmiu milionów pięciuset tysięcy) Akcji
Istniejących, nie więcej niż 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu)
Akcji Serii B oraz nie więcej niż 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset
dwunastu) Praw do Akcji Serii B.

2.

Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o Obrocie upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych
prowadzonym przez KDPW 27.500.000 (dwudziestu siedmiu milionów pięciuset tysięcy) Akcji Istniejących,
nie więcej niż 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu) Akcji Serii B
oraz nie więcej niż 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu) Praw do
Akcji Serii B.
§ 5.
[Zmiana Statutu]

1.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii B, o którym mowa
w § 1 niniejszej uchwały, § 5 ust. 1 Statutu zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„§ 5. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 550.000,02 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i
dwa grosze) oraz nie więcej niż 591.250,24 zł (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście
pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia cztery grosze) i dzieli się na:
a)

27.500.000 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii A, o
wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda,

b)

nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 2.062.512 (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset
dwanaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda.”

2.

Treść § 5 ust. 1 Statutu (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd na podstawie
art. 431 § 7 w związku z art. 310 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu
notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii B.

3.

Zmiana Statutu, o której mowa w ust. 1 powyżej, uzyskuje moc obowiązującą od momentu jej wpisu do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 6.
[Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

1.

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego
oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii B, w tym do:
1.1.

określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii B stosownie do art. 17 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
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który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE; jeżeli Zarząd nie
skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii B oferowanych w ofercie publicznej będzie
maksymalna liczba Akcji Serii B wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;
1.2.

oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii B bądź zróżnicowanych cen emisyjnych tych akcji wobec
poszczególnych grup subskrybentów, jak również przedziału cenowego na potrzeby budowania księgi
popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i ceny maksymalnej Akcji Serii B na potrzeby
przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych;

1.3.

określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B;

1.4.

ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii B;

1.5.

ustalenia zasad podziału Akcji Serii B na transze, w tym transzę przeznaczoną dla pracowników lub
współpracowników Spółki lub grupy kapitałowej Spółki („Transza Pracownicza”), oraz
dokonywania przesunięć Akcji Serii B pomiędzy poszczególnymi transzami, a także ustalenia osób
uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii B w ramach poszczególnych transz, w
szczególności listy pracowników lub współpracowników Spółki lub grupy kapitałowej Spółki
uprawnionych do złożenia zapisów w Transzy Pracowniczej, jak również określenia warunków
zakazu obrotu akcjami objętymi w Transzy Pracowniczej przez określony czas;

1.6.

oznaczenia ceny emisyjnej w Transzy Pracowniczej z uwzględnieniem dyskonta dla każdej Akcji
Serii B objętej w ramach tej transzy, w sposób który pozwoli na objęcie Akcji Serii B w Transzy
Pracowniczej za 90% ceny Akcji Oferowanych dla inwestorów indywidualnych;

1.7.

zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych, w
szczególności umowy o gwarancję emisji, przy czym Zarząd nie jest zobowiązany do zawarcia umów,
o których mowa w niniejszym punkcie.

2.

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii B w
drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym w szczególności do złożenia w Komisji
Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu dotyczącego w szczególności Akcji Serii B oraz
przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii B.

3.

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do
złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w
przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach lub wytycznych GPW lub KDPW w zakresie odnoszącym się
do:

4.

3.1.

ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Istniejących, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji
Serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz

3.2.

dematerializacji akcji Spółki, o których mowa w niniejszej uchwale, w tym zawarcia umowy z firmą
inwestycyjną w zakresie złożenia Akcji Istniejących do depozytu prowadzonego przez tę firmę
inwestycyjną, o którym mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy o Obrocie, przed zawarciem umowy, o której
mowa w § 4 ust. 2 niniejszej uchwały.

Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej
wykonania lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie, w tym do podjęcia decyzji o odstąpieniu
od przeprowadzenia subskrypcji otwartej, o której mowa w niniejszej uchwale lub o zawieszeniu jej
przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia subskrypcji otwartej
objętej niniejszą uchwałą, Zarząd może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin
może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.
§ 7.
[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień § 5 ust. 1 i 2 powyżej po ich wpisie do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 8.
[Wejście w życie]
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3.
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Załącznik do uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCF Group S.A.
z dnia 26 czerwca 2020 r.
OPINIA ZARZĄDU PCF GROUP S.A.
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie uzasadnienia pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru
wszystkich akcji serii B w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji serii B oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B
Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek
handlowych”) Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie sporządził niniejszą opinię w dniu 25 czerwca
2020 r. w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii B, pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii B, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji
serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii
B oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B w
depozycie papierów wartościowych oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”).
1.

Wyłączenie prawa poboru w całości wszystkich akcji serii B

W opinii Zarządu, z uwagi na wskazane poniżej powody, wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich akcji serii B jest zgodne z interesem Spółki i
służy realizacji celów strategicznych Spółki.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.062.512
(dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu) akcji serii B o wartości nominalnej 0,02 zł
(dwóch groszy) każda („Akcje Serii B”), powiązane z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, oraz zaoferowanie Akcji Serii B w drodze oferty publicznej, jest ściśle
związane z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
Emisja Akcji Serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
oraz przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii B pozwolą na pozyskanie dodatkowych środków finansowych
umożliwiających dalszy rozwój działalności Spółki oraz realizację celów biznesowych o charakterze
strategicznym Spółki takich jak w szczególności: (i) dalszy rozwój studia produkcyjnego w Nowym Jorku; (ii)
podjęcie prac rozwojowych związanych z rozwijaniem koncepcji nowych gier wideo oraz uruchomieniem nowych
studiów produkcyjnych grupy kapitałowej Spółki; oraz (iii) pozyskanie zespołu produkcyjnego oraz opracowanie
koncepcji wykorzystania potencjału IP będącego własnością grupy kapitałowej Spółki, a także umożliwią Spółce
poszerzenie grupy akcjonariuszy zapewniając odpowiednią płynność i rozproszenie akcji w obrocie na GPW.
Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Spółki stwierdza, że emisja Akcji Serii B z wyłączeniem w całości prawa
poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym, Zarząd
opiniuje pozytywnie emisję Akcji Serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki.
2.

Sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B

Cena emisyjna Akcji Serii B zostanie ustalona w drodze przeprowadzonej przez Spółkę analizy popytu na Akcje
Serii B w oparciu o mechanizm budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. W procesie
budowy księgi popytu inwestorzy będą składać deklaracje popytu oparte na dwóch parametrach: liczbie akcji, na
które zgłoszony jest popyt oraz cenie akcji. Na podstawie zestawienia takich deklaracji Spółka uzyska informację
na temat rynkowej wyceny Akcji Serii B, co pozwoli na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej Akcji Serii B na
takim poziomie, który zapewni Spółce optymalne wpływy z emisji.
Jednocześnie intencją Zarządu jest zaoferowanie wybranym pracownikom lub współpracownikom Spółki lub
grupy kapitałowej Spółki Akcji Serii B w ramach odrębnej transzy pracowniczej z dyskontem dla każdej Akcji
Serii B objętej w ramach tej transzy, w sposób który pozwoli uprawnionym na objęcie Akcji Serii B w transzy
pracowniczej za 90% ceny akcji oferowanych w ofercie dla inwestorów indywidualnych.
Z uwagi na zmienność sytuacji na rynkach kapitałowych oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały Emisyjnej a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B,
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udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki. Taki
sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B umożliwia ustalenie tej ceny na poziomie odpowiadającym wartości
rynkowej akcji Spółki, które zostaną przeanalizowane po zakończeniu procedury budowania księgi popytu wśród
inwestorów instytucjonalnych.
3.

Wnioski

Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
podjęcie Uchwały Emisyjnej.
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Załącznik 2 – Statut w brzmieniu obowiązującym na Datę Prospektu
STATUT SPÓŁKI
PCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.

§ 1.
1.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia PCF Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną.

2.

Spółka prowadzi działalność pod firmą PCF Group Spółka Akcyjna.

3.

Spółka może używać skróconej formy członu oznaczającego jej formę prawną: „S.A.”.
§ 2.

1.

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

2.

Spółka zostaje zawiązana na czas nieoznaczony.
§ 3.

1.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2.

Spółka może tworzyć, zarówno w Polsce jak i za granicą, oddziały, biura reprezentacyjne i
stowarzyszone, może prowadzić zakłady i inne jednostki organizacyjne, zakładać podmioty, w tym
spółki, o dowolnym profilu działalności, działające w Polsce jak i za granicą, oraz uczestniczyć w innych
spółkach w charakterze wspólnika bądź akcjonariusza, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
II.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 4.

1.

Przedmiotem działalności jest:
1)

18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

2)

18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

3)

26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,

4)

28.99.Z – Produkcja
niesklasyfikowana,

5)

32.40.Z – Produkcja gier i zabawek,

6)

33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,

7)

33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

8)

47.65.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

9)

47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

10)

58.11.Z – Wydawanie książek,

11)

58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),

12)

58.13.Z – Wydawanie gazet,

13)

58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

14)

58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,

15)

58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

16)

58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

17)

59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

18)

59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi,

19)

59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

pozostałych

maszyn
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20)

59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

21)

60.10.Z – Nadawanie programów radiofonicznych,

22)

60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,

23)

62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,

24)

62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

25)

62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

26)

62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych,

27)

63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność,

28)

63.12.Z – Działalność portali internetowych,

29)

74.20.Z – Działalność fotograficzna,

30)

79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

31)

85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

32)

90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

33)

90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

34)

90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza,

35)

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

2.

Jeżeli do podjęcia określonej działalności wymagane jest uzyskanie koncesji, licencji bądź zezwolenia,
albo prowadzenie określonego rodzaju działalności jest zastrzeżone dla uprawnionych osób, Spółka może
podjąć działalność wyłącznie po uzyskaniu odpowiednich koncesji, licencji bądź zezwoleń, albo też w
przypadku, gdy będzie prowadziła taką działalność poprzez uprawnione osoby.

3.

Jeżeli uchwała w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zostanie powzięta
większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału
zakładowego Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji tych
akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.
III.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI
§ 5.

1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na
27.500.000 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości
nominalnej 2 (dwa) grosze każda.

11.

Na podstawie „Uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca
2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w
całości prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych oraz w całości prawa poboru wszystkich
akcji serii C, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii C
oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii C w depozycie papierów wartościowych
oraz zmiany Statutu Spółki” kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie
wyższą niż 31.118,44 zł (trzydzieści jeden tysięcy sto osiemnaście złotych i czterdzieści cztery grosze) w
drodze emisji nie więcej niż 1.555.922 (jednego miliona pięciuset pięćdziesięciu pięciu tysięcy
dziewięciuset dwudziestu dwóch) akcji zwykłych, na okaziciela serii C. Celem warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom
warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 12 poniżej.

12.

Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii C są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A i B
emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 11 powyżej. Wynikające z
warrantów prawa do objęcia akcji serii C mogą być wykonywane w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.

2.

Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela.
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3.

Akcje Spółki mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

4.

Akcje imienne Spółki, które ulegną dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi, przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą dematerializacji.

5.

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

6.

Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym zamiana akcji imiennych na akcje
na okaziciela jest niedopuszczalna.
§ 6.

Kapitał zakładowy Spółki, o którym mowa w § 5, został w całości objęty w ten sposób, że w wyniku
przekształcenia:
1)

Sebastian Wojciechowski („Akcjonariusz SW”) objął 15.852.500 (piętnaście milionów osiemset
pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 1 do 15852500
o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;

2)

Bartosz Kmita objął 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych
imiennych serii A o numerach od 15852501 do 18602500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze
każda akcja;

3)

Krzysztof Dolaś objął 1.925.000 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji
zwykłych imiennych serii A o numerach od 18602501 do 20527500 o wartości nominalnej 2 (dwa)
grosze każda akcja;

4)

Bartosz Biełuszko objął 1.925.000 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji
zwykłych imiennych serii A o numerach od 20527501 do 22452500 o wartości nominalnej 2 (dwa)
grosze każda akcja;

5)

Michał Nowak objął 337.500 (trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych
imiennych serii A o numerach od 22452501 do 22790000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze
każda akcja;

6)

Jarosław Palczyński objął 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A
o numerach od 22790001 do 23000000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;

7)

Bartłomiej Roch objął 217.500 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych
serii A o numerach od 23000001 do 23217500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;

8)

Krzysztof Przybyło objął 217.500 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych
imiennych serii A o numerach od 23217501 do 23435000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze
każda akcja;

9)

Michał Dzięcielski objął 217.500 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych
imiennych serii A o numerach od 23435001 do 23652500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze
każda akcja;

10)

Sebastian Kowalczyk objął 285.000 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych
imiennych serii A o numerach od 23652501 do 23937500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze
każda akcja;

11)

Jarosław Surowiec objął 367.500 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych
imiennych serii A o numerach od 23937501 do 24305000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze
każda akcja;

12)

Lech Arvaniti objął 382.500 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych
serii A o numerach od 24305001 do 24687500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;

13)

Piotr Nowakowski objął 337.500 (trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych
imiennych serii A o numerach od 24687501 do 25025000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze
każda akcja;

14)

Piotr Arendarski objął 217.500 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych
serii A o numerach od 25025001 do 25242500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;

15)

Dariusz Korotkiewicz objął 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A
o numerach od 25242501 do 25452500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;
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16)

Jarosław Eliasz-Skąpski objął 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii
A o numerach od 25452501 do 25662500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;

17)

Anna Kulczyńska objęła 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych
serii A o numerach od 25662501 do 25730000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;

18)

Krzysztof Cyngot objął 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o
numerach od 25730001 do 25880000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;

19)

Paweł Mikołajewski objął 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych
imiennych serii A o numerach od 25880001 do 26067500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze
każda akcja;

20)

Rafał Pawłowski objął 217.500 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych
serii A o numerach od 26067501 do 26285000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;

21)

Adrian Kołodziejczyk objął 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A
o numerach od 26285001 do 26495000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;

22)

Marcin Winkowski objął 217.500 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych
imiennych serii A o numerach od 26495001 do 26712500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze
każda akcja;

23)

Szymon Barchan objął 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych
imiennych serii A o numerach od 26712501 do 26900000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze
każda akcja;

24)

Krystian Stefański objął 217.500 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych
imiennych serii A o numerach od 26900001 do 27117500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze
każda akcja;

25)

Marcin Czartyński objął 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych
serii A o numerach od 27117501 do 27342500 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja;

26)

Łukasz Sopata objął 157.500 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych
serii A o numerach od 27342501 do 27500000 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja.
§ 7.

Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
§ 8.
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. Tryb emisji
obligacji, ich liczbę oraz wartość nominalną określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
IV.

ORGANY SPÓŁKI
§ 9.

Organami Spółki są:
1)

Walne Zgromadzenie,

2)

Zarząd,

3)

Rada Nadzorcza.
V.

WALNE ZGROMADZENIE
§ 10.

1.

Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

3.

Każda akcja upoważnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
§ 11.

1.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
1)

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy,
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2)

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,

3)

powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

4)

udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

5)

podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

6)

zmiana Statutu,

7)

połączenie Spółki z innym podmiotem, podział lub przekształcenie Spółki,

8)

rozwiązanie Spółki,

9)

powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Statucie,

10)

odwołanie lub zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

11)

ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

12)

wybór likwidatorów,

13)

postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

14)

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na
nich ograniczonego prawa rzeczowego,

15)

nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

16)

emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,

17)

Uchylony.

18)

inne sprawy przekazane do rozpatrzenia przez Zarząd, określone w Kodeksie spółek handlowych,
innych przepisach prawa lub niniejszym Statucie.
§ 12.

1.

Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący co najmniej
połowę kapitału zakładowego Spółki. (1)

2.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów, jeżeli przepisy
Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
VI.

ZARZĄD SPÓŁKI
§ 13.

1.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

2.

Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu. Liczbę
członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

3.

Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, w skład Zarządu, poza Prezesem Zarządu, mogą wchodzić Wiceprezesi
lub członkowie Zarządu.

4.

Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.

5.

Tak długo, jak Akcjonariusz SW posiada akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 25%
(dwudziestu pięciu procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, przysługuje mu uprawnienie osobiste do
powoływania i odwoływania członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Uprawnienie
to wygasa, jeśli Akcjonariusz SW przestanie być akcjonariuszem Spółki; ponowne nabycie akcji Spółki
nie prowadzi do odzyskania uprawnienia osobistego. Jeżeli udział akcji posiadanych przez Akcjonariusza
SW spadnie poniżej progu ogólnej liczby głosów w Spółce wskazanego powyżej, jednak pozostanie on
nieprzerwanie akcjonariuszem Spółki, wówczas ponowne nabycie akcji Spółki i osiągnięcie wskazanego
progu prowadzi do odzyskania uprawnienia osobistego.

6.

Uprawnienie osobiste do powołania lub odwołania Prezesa Zarządu Spółki, wykonuje się przez
doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym do oświadczenia należy dołączyć świadectwo depozytowe poświadczające liczbę akcji
posiadanych przez Akcjonariusza SW w dniu wykonania uprawnienia osobistego.
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7.

Pozostali członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza
może powierzyć jednemu lub większej liczbie powołanych przez siebie członków Zarządu funkcję
Wiceprezesa Zarządu.

8.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, tj. wstrzymania się od głosu nie uwzględnia się
przy ustaleniu wyników głosowania. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos
Prezesa Zarządu.

9.

W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu
wieloosobowego – Prezes Zarządu, działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

10.

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie funkcji, którego wysokość określa uchwała
Rady Nadzorczej. Dodatkowo członkowie Zarządu mogą otrzymywać odrębne wynagrodzenie na
podstawie umowy świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych, konsultingowych lub usług związanych
z tworzeniem i produkcją gier.

11.

Zarząd może ustanowić jedynie prokurę łączną. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich
członków Zarządu. Odwołać udzieloną prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie.
§ 14.

1.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przez Kodeks spółek handlowych
albo Statut do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji
Zarządu.

2.

Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
VII.

RADA NADZORCZA
§ 15.

1.

W Spółce działa Rada Nadzorcza.

2.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1)

ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy, jak również ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków
Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

2)

składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o
której mowa w pkt. 1) powyżej,

3)

zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków
Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do
czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli
rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

4)

wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki.

3.

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.

4.

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
§ 16.

1.

Niniejszy § 16 stosuje się do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, z którym
to dniem traci on moc obowiązującą i zostaje zastąpiony przez § 17.

2.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczący, wybierany
przez członków Rady Nadzorczej ze swojego grona. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne
Zgromadzenie.

3.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
§ 17.

1.

Niniejszy § 17 stosuje się od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
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2.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej
ustala Walne Zgromadzenie.

3.

Akcjonariuszowi SW (PESEL: 72102700915), Bartoszowi Kmicie (PESEL: 79022408972),
Krzysztofowi Dolasiowi (PESEL: 84040204651) oraz Bartoszowi Biełuszce (PESEL: 79061911831),
tworzącym Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy („Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy”),
przysługują uprawnienia osobiste określone w ustępach 5-6. Uprawnienia te przysługują łącznie
akcjonariuszom tworzącym Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy i muszą być wykonywane wspólnie
przez nich wszystkich, z zastrzeżeniem ust. 4. Uprawnienia osobiste przysługują tak długo, jak długo
Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy będzie posiadać co najmniej 40% (czterdzieści procent) ogólnej
liczby głosów w Spółce. Spadek ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej progu wskazanego w zdaniu
poprzedzającym uniemożliwia wykonywanie uprawnień osobistych przez Grupę Uprawnionych
Akcjonariuszy; przekroczenie tego progu prowadzi do przywrócenia możności wykonywania uprawnień
osobistych.

4.

Członek Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy traci uprawnienia osobiste, jeżeli przestanie być
akcjonariuszem Spółki; ponowne nabycie akcji Spółki nie prowadzi do odzyskania uprawnienia
osobistego. Jednakże w razie utraty uprawnień osobistych przez jednego lub większą liczbę członków
Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy, uprawnienia pozostałych/pozostałego Akcjonariusza trwają nadal
na dotychczasowych zasadach, dopóki w jej skład wchodzą członkowie albo członek Grupy
Uprawnionych Akcjonariuszy posiadający łącznie lub samodzielnie liczbę akcji w Spółce uprawniającą
do wykonywania prawa głosu odpowiadającego procentowi określonemu w ust. 3 zd. 3.

5.

W razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na pięciu, Grupie
Uprawnionych Akcjonariuszy przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania trzech
członków Rady Nadzorczej, spośród których Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy wskazuje
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6.

W razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na sześciu albo siedmiu
członków, Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i
odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej, spośród których Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy
wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7.

Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

8.

Uprawnienia osobiste do powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej, o których mowa w
ustępach 5 i 6 powyżej, wykonuje się przez doręczenie Spółce zgodnego pisemnego oświadczenia lub
oświadczeń wszystkich członków Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy. W razie niemożności złożenia
zgodnego oświadczenia przez członków Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy, uprawnienie osobiste nie
jest wykonane. Każdy członek Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy dołącza do oświadczenia
świadectwo depozytowe poświadczające liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza w dniu wykonania
uprawnienia osobistego.

9.

Z zastrzeżeniem ust. 10, jeżeli Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy nie wykona uprawnienia osobistego
w terminie jednego miesiąca od dnia powstania uprawnienia albo wygaśnięcia mandatu członka Rady
Nadzorczej powołanego przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy, Zarząd w terminie trzech dni zwoła
Walne Zgromadzenie na dzień przypadający nie później niż sześćdziesiąt dni od daty wygaśnięcia
mandatu członka Rady Nadzorczej w celu powołania członka Rady Nadzorczej. Członek Rady
Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w zdaniu poprzedzającym
może być w każdej chwili odwołany przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy, a na jego miejsce Grupa
Uprawnionych Akcjonariuszy może powołać inną osobę.

10.

W razie konieczności powołania członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów
członków Rady Nadzorczej powołanych przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy na skutek
zatwierdzenia sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady
Nadzorczej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, doręcza się Spółce nie później niż na siedem
dni przed wyznaczoną datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym planowane jest
zatwierdzenie sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady
Nadzorczej. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków
Rady Nadzorczej. Oświadczenie może alternatywnie wskazywać powoływanych członków Rady
Nadzorczej w liczbie trzech albo czterech w zależności od liczby członków Rady Nadzorczej ustalonej
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w trakcie którego wygasają mandaty dotychczasowych członków
Rady Nadzorczej.
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11.

Jeżeli Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy nie wykona uprawnienia, o którym mowa w ust. 10,
członkowie Rady Nadzorczej zostaną powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zdanie 2. ust. 9
stosuje się odpowiednio.

12.

W przypadku wygaśnięcia uprawnień osobistych wskazanych w ustępach 5 i 6, prawo powoływania i
odwoływania członka Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Walnemu Zgromadzeniu
przysługuje także uprawnienie do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego w wykonaniu
uprawnienia osobistego, które wygasło.
§ 18.

1.

W terminie miesiąca od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Grupa
Uprawnionych Akcjonariuszy składa oświadczenie Spółce, których członków Rady Nadzorczej uznaje
za powołanych w wykonaniu uprawnienia osobistego opisanego w § 17 ust. 5 Statutu. Oświadczenie
zawiera wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa
w zdaniu 1., należy traktować jako powołanych przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy w wykonaniu
uprawnienia osobistego opisanego w § 17 ust. 5, zaś Przewodniczącego Rady Nadzorczej – jako
wskazanego przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy. Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy zachowuje
uprawnienie do odwołania członków Rady Nadzorczej, o których mowa w zdaniu 1.

2.

Zaniechanie złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu 1. ust. 1, nie wpływa na utratę przez Radę
Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych
uchwał.
§ 19.

1.

Od momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie ubiegania się o
dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo, jak Spółka jest jednostką
zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przynajmniej dwóch członków Rady
Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi i spełniać kryteria niezależności określone w art. 129
ust. 3 powołanej ustawy („Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej”). Niespełnienie wymagania
wskazanego w zdaniu 1. (m.in. wobec braku powołania w skład Rady Nadzorczej członków spełniających
kryteria niezależności, utraty statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania mandatu
lub wygaśnięcia mandatu takiego członka Rady Nadzorczej) nie skutkuje utratą przez Radę Nadzorczą
statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał.

2.

Jeżeli Zarząd otrzyma oświadczenie Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać
kryteria niezależności określone w ust. 1 powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w
ciągu dwóch tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne
Zgromadzenie w celu powołania nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
§ 20.

1.

Od momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie ubiegania się o
dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo, jak Spółka jest jednostką
zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu.
W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym od dnia dopuszczenia akcji Spółki
do obrotu na rynku regulowanym przynajmniej jeden członek powołany przez Grupę Uprawnionych
Akcjonariuszy. Większość członków komitetu audytu powinna spełniać kryteria niezależności, o których
mowa w § 19 ust. 1 Statutu. Odnośnie do wymogów co do składu komitetu audytu stosuje się przepisy
ustawy, o której mowa w § 19 ust. 1 Statutu.

2.

Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
1)

monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli
wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie
sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej,

2)

kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,

3)

informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to
przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola
komitetu audytu w procesie badania,
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3.

4)

dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez
niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,

5)

opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,

6)

określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego,

7)

przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości
finansowej w Spółce.

Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i
wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa
regulamin Rady Nadzorczej.
§ 21.

1.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

2.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady
Nadzorczej.
§ 22.

1.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej
członków i obecność na posiedzeniu, na którym uchwały mają być podjęte, co najmniej połowy jej
członków.

2.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój
głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może
dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§ 23.

1.

Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż
odwołanie), liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej liczby członków określonej
zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu, w tym poniżej ustawowego minimum, pozostali
członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej dwóch, mogą w drodze kooptacji powołać nowego
członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu powołania jego następcy
przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo przez Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy. Niemniej jednak
Walne Zgromadzenie lub Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy mogą zatwierdzić dokooptowanego
członka Rady Nadzorczej.

2.

Za chwilę powołania członka Rady Nadzorczej uznaje się chwilę dojścia oświadczenia o powołaniu do
osoby, która została powołana.

3.

Rada Nadzorcza w składzie uzupełnionym w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie
w celu zatwierdzenia dokooptowanego członka względnie wyboru jego następcy albo wezwie Grupę
Uprawnionych Akcjonariuszy do złożenia oświadczenia o zatwierdzeniu kooptowanego członka albo o
powołaniu jego następcy zgodnie z ust. 1 powyżej. W braku zatwierdzenia dokooptowanego członka
Rady Nadzorczej bądź wyboru jego następcy w terminie trzydziestu dni od dnia zwołania Walnego
Zgromadzenia albo wezwania Grupy Uprawnionych Akcjonariuszy mandat dokooptowanego członka
Rady Nadzorczej biegnie na zasadach ogólnych. Walne Zgromadzenie albo Grupa Uprawnionych
Akcjonariuszy zachowują prawo odwołania dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.
VIII.

ROZPORZĄDZANIE AKCJAMI I OBCIĄŻANIE AKCJI
§ 231

1.

Postanowienia § 24 stosuje się do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
Niezależnie od tego postanowień § 24 ust. 2–8 nie stosuje się do zbycia akcji Spółki przez jej
akcjonariuszy, zaś postanowienia § 24 ust. 9 nie stosuje się do emisji nowych akcji Spółki, gdy,
odpowiednio, zbycie lub emisja akcji Spółki następują w trybie oferty publicznej papierów
wartościowych objętej obowiązkiem uprzedniego opublikowaniu prospektu zgodnie z Rozporządzeniem
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który
ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do
obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie
Prospektowe”). Ponadto postanowienia § 24 ust. 9 nie stosuje się do emisji akcji zwykłych na okaziciela
serii C.
2.

Postanowienia § 25 stosuje się do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
Niezależnie od tego postanowień § 25 nie stosuje się do akcji Spółki zbywanych przez jej akcjonariuszy
lub akcji nowej emisji Spółki, gdy, odpowiednio, zbycie lub emisja akcji Spółki następują w trybie oferty
publicznej papierów wartościowych objętej obowiązkiem uprzedniego opublikowaniu prospektu zgodnie
z Rozporządzeniem Prospektowym. Ponadto postanowień § 25 nie stosuje się do akcji zwykłych na
okaziciela serii C.

3.

Postanowienia § 26 stosuje się do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, przy
czym Prawo do Żądania Zbycia Akcji, o którym mowa w § 26 ust. 1 poniżej, nie przysługuje
Akcjonariuszowi SW w stosunku do:
1)

akcjonariuszy Spółki, którzy nabyli lub objęli akcje Spółki w trybie oferty publicznej papierów
wartościowych objętej obowiązkiem uprzedniego opublikowaniu prospektu zgodnie z
Rozporządzeniem Prospektowym;

2)

akcjonariuszy Spółki posiadających akcje zwykłe na okaziciela serii C.
§ 24.

1.

Uchylony.

2.

Jeżeli akcjonariusz Spółki poweźmie zamiar zbycia wszystkich lub części akcji Spółki na rzecz innej
osoby, w tym także innego akcjonariusza Spółki („Proponowany Nabywca”), wszystkim pozostałym
akcjonariuszom Spółki wpisanym do księgi akcyjnej, z zastrzeżeniem ust. 5, przysługuje prawo
pierwszeństwa nabycia akcji, które akcjonariusz zamierza zbyć, na takich samych warunkach, jak
warunki zaoferowane Proponowanemu Nabywcy.

3.

Akcjonariusz zgłasza Spółce zamiar zbycia akcji w formie pisemnej, załączając kopię oferty nabycia akcji
złożonej przez Proponowanego Nabywcę („Zgłoszenie”). W Zgłoszeniu akcjonariusz podaje co najmniej:
1)

liczbę akcji przeznaczonych do zbycia;

2)

cenę zbycia za każdą akcję przeznaczoną do zbycia oraz łączną cenę za wszystkie akcje i termin jej
płatności; w przypadku, gdy akcje miałyby być zbywane w inny sposób niż w drodze umowy
sprzedaży (np. wniesione jako wkład niepieniężny do innej spółki), za cenę nabycia akcji uznaje się
wartość godziwą świadczenia wzajemnego, które miałoby być uzyskane w zamian za zbywane
akcje;

3)

dane dotyczące Proponowanego Nabywcy, wraz z przekazaniem informacji o grupie kapitałowej,
do której należy;

4)

wszelkie inne istotne warunki zbycia akcji przeznaczonych do zbycia.

4.

Spółka niezwłocznie przesyła Zgłoszenie wszystkim pozostałym akcjonariuszom wpisanym do księgi
akcyjnej Spółki w dniu dojścia do Spółki Zgłoszenia listem poleconym albo pocztą kurierską na ich
adresy ujawnione w księdze akcyjnej albo pocztą elektroniczną na adres podany Spółce przez
akcjonariusza.

5.

Akcjonariusze składają Spółce oświadczenie o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa w formie
pisemnej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania Zgłoszenia. W terminie czternastu dni od dnia
przesłania Zgłoszenia (ust. 4) Spółka sporządza listę akcjonariuszy, którzy złożyli oświadczenia o
zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa, którą następnie niezwłocznie przesyła wszystkim
akcjonariuszom w sposób wskazany w ust. 4.

6.

Jeżeli oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa złoży więcej niż jeden akcjonariusz,
akcjonariusze ci są uprawnieni do nabycia zbywanych akcji proporcjonalnie do posiadanego udziału w
kapitale zakładowym Spółki według stanu ujawnionego w księdze akcyjnej na dzień otrzymania przez
Spółkę Zgłoszenia. Jeśli w wyniku zastosowania zasady, o której mowa powyżej akcjonariusz byłby
uprawniony do nabycia ułamkowej części akcji, liczba akcji do których nabycia jest uprawniony
akcjonariusz zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. Uprawnionym do nabycia akcji
pozostałych wskutek takiego zaokrąglenia będzie akcjonariusz uprawniony do nabycia największej liczby
akcji zgodnie ze zdaniem 1. niniejszego ustępu. Lista akcjonariuszy sporządzana przez Spółkę, o której
Z-15

ZAŁĄCZNIKI

mowa w ust. 5, zawiera liczbę akcji przeznaczonych do zbycia przypadającą poszczególnym
akcjonariuszom.
7.

Zbycie akcji na rzecz akcjonariuszy w wykonaniu prawa pierwszeństwa oraz zapłata ceny akcji powinny
nastąpić w terminie czternastu dni od daty sporządzenia przez Spółkę listy akcjonariuszy, o której mowa
w ust. 5 powyżej. Jeżeli dla przeniesienia akcji konieczne jest uzyskanie zgody, zezwolenia lub innej
decyzji administracyjnej, zbycie akcji oraz zapłata ceny akcji, o których mowa w zdaniu 1. powyżej,
powinny nastąpić w terminie czternastu dni od daty uzyskania przez akcjonariusza takiej zgody,
zezwolenia lub innej decyzji administracyjnej. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje staje się wolny,
jeżeli akcjonariusz wykonujący prawo pierwszeństwa nie uiści ceny w terminie wskazanym w zdaniu 1.
lub 2. powyżej.

8.

Przeniesienie akcji Spółki może nastąpić jedynie na rzecz osoby, która przystąpiła do Umowy
Akcjonariuszy z dnia 22 września 2015 r. z jej późniejszymi zmianami („Umowa Akcjonariuszy”) przez
złożenie Oświadczenia o Przystąpieniu, którego treść stanowi załącznik do Umowy Akcjonariuszy.

9.

Postanowienie ust. 8 stosuje się odpowiednio do objęcia nowych akcji Spółki przez osobę niebędącą
akcjonariuszem Spółki.
§ 25.

1.

Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na akcjach Spółki wymaga uprzedniej zgody Zarządu
Spółki.

2.

Zakazane jest przyznanie uprawnionemu rzeczowo prawa głosu z obciążonych akcji.
§ 26.

1.

Jeżeli jakakolwiek osoba trzecia niebędąca akcjonariuszem Spółki złoży Akcjonariuszowi SW ofertę
nabycia 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, wówczas Akcjonariusz SW będzie uprawniony do
żądania od wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki innych niż Akcjonariusz SW, a wszyscy ci
pozostali akcjonariusze Spółki będą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązani do spełnienia tego
żądania, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, zbycia należących do nich akcji Spółki na rzecz określonej osoby
trzeciej, jeżeli cena sprzedaży za jedną zbywaną akcję („Cena Wyjścia”) przez akcjonariusza Spółki
innego niż Akcjonariusz SW na rzecz osoby trzeciej będzie odpowiadać jednostkowej cenie akcji Spółki,
za jaką sprzedawał będzie swoje akcje Akcjonariusz SW („Prawo Do Żądania Zbycia Akcji”), pod
warunkiem, że na rzecz tej samej osoby trzeciej wszystkie posiadane akcje w kapitale zakładowym Spółki
będą zbywane również przez Akcjonariusza SW.

2.

W celu wykonania Prawa do Żądania Zbycia Akcji, Akcjonariusz SW jest uprawniony, w terminie
trzydziestu dni od daty otrzymania przez niego ostatecznej oferty nabycia przez osobę trzecią, do złożenia
wszystkim innym akcjonariuszom („Akcjonariusze Wzywani do Zbycia”) żądania zbycia akcji na
warunkach, na jakich Akcjonariusz SW zbywa należące do niego akcje Spółki, w szczególności po tej
samej Cenie Wyjścia.

3.

W razie zgłoszenia żądania zbycia akcji przez Akcjonariusza SW, Akcjonariusze Wzywani Do Zbycia
zobowiązani są złożyć osobie trzeciej wskazanej przez Akcjonariusza SW, wraz z kopią skierowaną do
Akcjonariusza SW, w terminie trzydziestu dni od daty zgłoszenia żądania zbycia akcji, oświadczenie (w
formie pisemnej) o przyjęciu żądania zbycia akcji oraz przenieść posiadanie akcji na osobę trzecią, z
zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4.

Każdy z akcjonariuszy Spółki ma prawo odmówić sprzedaży akcji w kapitale zakładowym Spółki zgodnie
z treścią ust. 1 powyżej, poprzez złożenie oświadczenia o odmowie skorzystania z tego prawa w terminie
trzydziestu dni od dnia otrzymania żądania zbycia akcji lub poprzez niezłożenie w tym terminie
oświadczenia o przyjęciu żądania zbycia akcji, przy czym w takim przypadku każdy akcjonariusz
odmawiający zbycia swoich akcji będzie zobowiązany solidarnie wraz z innymi akcjonariuszami
odmawiającymi zbycia swoich akcji do zakupu akcji Akcjonariusza SW na warunkach zaoferowanych
przez osobę trzecią, o której mowa w ust. 1, w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia Akcjonariuszowi
SW oświadczenia o odmowie sprzedaży akcji Spółki.

5.

W przypadku skorzystania z uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie akcjonariuszom nie
przysługuje prawo pierwszeństwa, o którym mowa w § 24 Statutu.
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IX.

ZAKAZ KONKURENCJI
§ 27.

1.

Niniejszy § 27 stosuje się do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, przy czym
Zakaz Konkurencji, o którym mowa w § 27 ust. 2 poniżej, nie stosuje się do:
1)

akcjonariuszy Spółki, którzy nabyli lub objęli akcje Spółki w trybie oferty publicznej papierów
wartościowych objętej obowiązkiem uprzedniego opublikowaniu prospektu zgodnie z
Rozporządzeniem Prospektowym;

2)

akcjonariuszy Spółki posiadających akcje zwykłe na okaziciela serii C.

2.

Akcjonariusze, bez względu na liczbę posiadanych akcji, i członkowie Zarządu Spółki mają obowiązek
powstrzymać się od prowadzenia, bez uprzedniej zgody organu Spółki wskazanego w ust. 3 poniżej, tak
w sposób bezpośredni jak i pośredni, jakiejkolwiek działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności Spółki lub spółek od niej zależnych, niezależnie od formy prawnej i rodzaju zaangażowania
(w szczególności: inwestora, członka władz, współpracownika, wierzyciela, pożyczkodawcy,
akcjonariusza lub wspólnika albo pracownika) („Zakaz Konkurencji”).

3.

Zgodę na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez akcjonariuszy niebędących członkami Zarządu
Spółki udziela Zarząd Spółki, zaś przez członków Zarządu – Rada Nadzorcza.

4.

Zakaz Konkurencji obowiązuje akcjonariuszy oraz członków Zarządu Spółki na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej oraz na obszarze tych krajów, w których Spółka prowadzi, rozpoczęła lub planuje rozpocząć
działalność, lub na którym są dystrybuowane jej produkty.
X.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 28.

1.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2.

Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić
sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy oraz szczegółowe sprawozdanie z działalności Spółki w
tym okresie, a następnie w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego przedłożyć je
zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.
§ 29.

1.

Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały zapasowy i rezerwowy oraz fundusze celowe.

2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy za dany rok obrotowy.

W dniu 16 listopada 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4 w sprawie zmiany
Statutu Spółki, zgodnie z którą § 12 ust. 1 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie: „Uchwały Walnego
Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu oraz zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymagają obecności
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.”. Zmiana Statutu Spółki w tym
zakresie uzyska moc obowiązującą od momentu jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego.
(1)
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