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Tel.
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Informacje na temat instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym
systemie obrotu
Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu
wprowadzane są:
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•

5.800.000 (pięć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości
nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

•

5.440.000 (pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o
wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

•

3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej
10 gr (dziesięć groszy) każda,

•

1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr
(dziesięć groszy) każda,

•

300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr
(dziesięć groszy) każda,

•

100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć
groszy) każda,

•

2.737.600 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem sześćset) akcji zwykłych na okaziciela
serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

•

1.557.144 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji
zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym
systemie obrotu na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego wynosi 2.003.474,40 zł (dwa
miliony trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy).
Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu
wprowadzane są akcje reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego Emitenta.
Struktura kapitału zakładowego Emitenta według stanu na dzień sporządzania niniejszego
dokumentu informacyjnego przedstawia się następująco:
Seria akcji

Liczba akcji

Udział

w

(w szt.)

zakładowym

kapitale Udział w głosach (w proc.)

(w proc.)
A

5.800.000

28,95

28,95

B

5.440.000

27,15

27,15

C

3.100.000

15,47

15,47

D

1.000.000

4,99

4,99

E

300.000

1,50

1,50

F

100.000

0,50

0,50

G

2.737.600

13,66

13,66

H

1.557.144

7,77

7,77

Razem

20.034.744

100

100
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1.

Czynniki ryzyka

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy
instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym, a w szczególności czynników
związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru
zamkniętego, obejmując najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy
uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi
czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności
gospodarczej Emitenta nie zostały w niniejszym dokumencie opisane, mogą w skrajnych sytuacjach
skutkować niezrealizowaniem założonych przez Inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utratą
części zainwestowanego kapitału.
1.1.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce i za granicą
Sytuacja gospodarcza w Polsce oraz w krajach, w których Emitent prowadzi działalność ma znaczący
wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu
produktów krajowych brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych
wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową
Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w Polsce oraz w tychże krajach ze
względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie
wyników i sytuacji finansowej Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez
Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta:
•

na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce oraz za granicą z odpowiednim
wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian,

•

planuje dalszą dywersyfikację geograficzną działalności tak, aby uniezależnić się od regionalnych
(kontynentalnych) wahań koniunktury.

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji
Biorąc pod uwagę znaczną i trudną do przewidzenia zmienność otoczenia prawnego w krajach,
w których Emitent prowadzi lub zamierza prowadzić działalność, a także często niską jakość prac
legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą być zmiany
przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa prowadzenia działalności
gospodarczej,

prawa

handlowego

i prawa

podatkowego.

Skutkiem

wyżej

wymienionych,

niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji
finansowej Emitenta, a tym samym spadek wartości aktywów Emitenta. Celem ograniczenia tego
ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich
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interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do
występujących zmian.
Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych
Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów
i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady
opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy
sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych
podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów
podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie
wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje
zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji,
starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących
zmian.
Ryzyko zmian przepisów międzynarodowych
Sektor IT jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki nie tylko krajowej, ale także
międzynarodowej, co powoduje, iż przepisy Wspólnoty Europejskiej oraz innych organizacji
międzynarodowych w znacznym stopniu regulują funkcjonowanie branży IT. To z kolei powoduje, że
polskie regulacje prawne są w znacznej mierze odzwierciedleniem przepisów europejskich oraz
międzynarodowych, co niesie ze sobą element nie-pewności, co do zmian w tych przepisach
i konieczność monitorowania aktualnego stanu prawnego jak również tendencji rozwojowych
europejskich regulacji prawnych. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu
widzenia Emitenta przepisów prawa europejskiego i sposobu ich interpretacji, starając się
z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian.
Ryzyko związane z koniunkturą na rynku gier
Chociaż globalny rynek gier od wielu lat notuje coroczny wzrost, popyt na poszczególne produkty
uzależniony jest od szeregu czynników wewnętrznych - związanych z branżą mediów oraz
zewnętrznych. Nie można wykluczyć ryzyka, że koniunktura na rynku gier będzie rozwijać się słabiej
od przewidywań lub też ulegnie załamaniu.
Zespół Emitenta dysponuje doświadczeniem i znajomością rynku gier, co pozwala na minimalizację
ryzyka niepowodzenia. Emitent zamierza przygotowywać i oferować gry z gatunków, których
popularność stale rośnie. Emitent w kolejnych latach planuje równolegle prowadzić prace nad
projektami gier dystrybuowanych na wiodących platformach sprzętowych. Wykorzystanie
najnowszych i najlepszych technologii do tworzenia gier, przy odpowiednio zorganizowanej produkcji
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umożliwia elastyczne zarządzanie zasobami i osiąganie najwyższej grywalności i jakości
audiowizualnej gier produkowanych przez Emitenta.
Ryzyko nielegalnej dystrybucji
Gry należą do produktów, które często są rozpowszechniane nielegalnie, bez zgody producenta
i wydawcy np. za pośrednictwem Internetu. Takie nielegalne rozpowszechnianie zmniejsza przychody
uprawnionych dystrybutorów, a co za tym idzie, producentów gier. W przeciwieństwie do
tradycyjnych kanałów dystrybucji kanały elektroniczne, którymi rozpowszechniane są gry na
poszczególne platformy sprzętowe, posiadają odpowiednie zabezpieczenia, wprowadzone przez
producentów konsol. Opisany czynnik może, jednakże mieć negatywny wpływ na perspektywy
rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. Działaniem minimalizującym wpływ tego
czynnika ryzyka ze strony Emitenta będzie stosowanie w grach zabezpieczeń antypirackich oraz
skupianie się na projektach, które w dużej części dystrybuowane będą przez kanały elektroniczne
(w tym kanały sprzedaży gier konsolowych), gdzie piractwo jest mniej rozpowszechnione.
Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń
W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub
nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze
gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco
monitoruje występujące czynniki ryzyka dla nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta,
starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na dostrzegane czynniki ryzyka.
Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi podmiotów konkurencyjnych
Procesy konsolidacyjne zachodzące wśród podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Spółki mogą
doprowadzić do wzmocnienia pozycji rynkowej tych podmiotów, a co za tym idzie, do osłabienia
pozycji Spółki na rynku krajowym i międzynarodowym. Większe podmioty dysponują zdecydowanie
wyższym budżetem na promocję gier, co ma istotne znaczenie dla sukcesu gry.
Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trendów
Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Istnieje ryzyko pojawienia
się nowych, niespodziewanych trendów, w które produkty Spółki nie będą się wpisywać. Niska
przewidywalność rynku powoduje także, że określony produkt Spółki, np. cechujący się wysoką
innowacyjnością, może nie trafić w gust konsumentów. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć
na działalność operacyjną i wyniki finansowe Spółki.
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Ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów
Dystrybucja gier odbywa się przez trzech kluczowych odbiorców, tj. Valve Corporation, Apple Inc.
I Google Inc., którzy są jednocześnie jednymi z największych dystrybutorów gier i aplikacji na świecie.
Ewentualna rezygnacja któregoś z wymienionych odbiorców z oferowania gier Spółki może mieć
znaczący negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Spółki.
Szczególne znaczenie dla efektywnej dystrybucji produktów Spółki ma platforma Steam, prowadzona
przez Valve Corporation.
Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów
Na sprzedaż gier duży wpływ mają wyróżnienia gier na platformach sprzedażowych i promocja
produktów przez kluczowych dystrybutorów gier - w tym w szczególności na platformie Steam.
Jednocześnie Spółka ma jedynie niewielki wpływ na przyznawanie przez dystrybutorów wyróżnień
poprzez wypełnianie rekomendacji odnośnie pożądanych cech produktów oraz poprzez bezpośrednie
relacje z przedstawicielami dystrybutorów, którzy posiadają ograniczoną możliwość wpływania na
procesy decyzyjne w tej kwestii. Istnieje zatem ryzyko nieprzyznania takich wyróżnień dla gier
Emitenta, co może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania określonym produktem Spółki wśród
konsumentów, a co za tym idzie, na spadek sprzedaży określonego produktu.
Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii
Na działalność Emitenta duży wpływ mają nowe technologie i rozwiązania informatyczne. Rynek
nowych technologii jest rynkiem szybko rozwijającym się, co powoduje konieczność ciągłego
monitorowania przez Emitenta pojawiających się tendencji na rynku i szybkiego dostosowywania się
do wprowadzanych rozwiązań. Istnieje zatem ryzyko niedostosowania się Spółki do zmieniających się
warunków technologicznych, co może negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną i wyniki
finansowe Spółki.
Ryzyko związane ze światowymi kampaniami na rzecz aktywnego trybu życia
Swoiste zagrożenie dla produkowanych przez Emitenta gier stanowią ogólnoświatowe kampanie
walczące z nadmiernym poświęcaniem czasu na rzecz gier komputerowych oraz promujące zdrowy,
aktywny styl życia. Nie można wykluczyć, że w wyniku takich kampanii bardziej popularny stanie się
model aktywnego spędzania wolnego czasu, co może wiązać się ze zmniejszeniem zapotrzebowania
na gry Spółki, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe.
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Ryzyko związane z deficytem wykwalifikowanych pracowników na rynku
Większość szkół wyższych w Polsce nie przewiduje edukacji w kierunku zawodów związanych
z tworzeniem gier. W efekcie, rynek pracowników w tym zakresie jest wąski. Istnieje ryzyko, że Spółka
będzie miała czasowe problemy ze znalezieniem osób o kwalifikacjach i doświadczeniu
wystarczających do współpracy ze Spółką.
Ryzyko zmienności prawa, w tym podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, handlowego,
celnego oraz zagranicznych systemów prawnych
Niekorzystny czynnik dla stabilności prowadzenia działalności stanowią zmieniające się przepisy
prawa, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy, systemu ubezpieczeń
społecznych, prawa gospodarczego i cywilnego. Niestabilność przepisów prawa i ich wykładni może
utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej.
Ze względu na nieograniczony terytorialnie zakres działalności Spółki duży wpływ na jego działalność
mogą mieć także zmiany przepisów prawa (w szczególności regulacji prawa autorskiego dotyczących
programów komputerowych, w tym gier) w innych państwach, w tym w Stanach Zjednoczonych.
1.2.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

Ryzyko związane z systemem informatycznym
W procesie produkcji gier komputerowych Emitent korzysta z szeregu rozwiązań w zakresie
oprogramowania i sprzętu IT. Poza tym, Emitent stosuje szereg zabezpieczeń, prowadzi kopie
zapasowe na różnych nośnikach oraz stosuje oprogramowanie antywirusowe. Niemożliwe jest jednak
wykluczenie ryzyka utraty danych, awarii sprzętu komputerowego, czy oprogramowania. A przede
wszystkich, nie można wykluczyć awarii, która mogłaby prowadzić do opóźnienia realizacji projektu
lub wielu projektów. Powyżej opisane sytuacje mogą mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju,
sytuację finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki.
Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej
Prowadzona przez Emitenta działalność wiąże się z ryzykiem, iż osoby trzecie mogą wejść
w posiadanie określonych praw własności intelektualnej do rozwiązań wykorzystywanych przez
Emitenta. Zamiarem Emitenta jest dążenie do uniknięcia takiej sytuacji, w swojej działalności, w której
naruszałby on prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim poprzez
wprowadzenie do sprzedaży określonych produktów. Niemożliwe jednak do wykluczenia jest, iż
w przyszłości mogą pojawić się zarzuty dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej
podmiotów trzecich, w związku z wprowadzeniem nowych produktów. Zważywszy na to istnieje
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ewentualne ryzyko zapłaty kar i odszkodowań na rzecz takiego podmiotu, co mogłoby negatywnie
odbić się na sytuacji finansowej Emitenta.
Ryzyko związane z ewentualnym niezaakceptowaniem gier przez producentów platformy zamkniętej
Emitent w dużej mierze opiera swój model biznesowy na dystrybucji oferowanych produktów poprzez
zamknięte platformy gier, tj. Steam. Gry oparte o ten kanał dystrybucji dostępne są na całym świecie
w cyfrowej dystrybucji i cieszą się renomą bardzo oryginalnych na rynku. Zazwyczaj producenci
platform zamkniętych zastrzegają sobie prawo do weryfikacji produktu, którego wprowadzenie jest
planowane na daną platformę. Istnieje ryzyko braku akceptacji, przez danego producenta platformy
zamkniętej, produktu, który stworzył Emitent. Brak udzielenia akceptacji danej gry przez producenta
platformy zamkniętej występuje bardzo rzadko. Spółka wypracowała procedury, które znacznie
ograniczają możliwość zrealizowania się tego ryzyka. Emitent dokłada starań by przygotowywane
produkty były uniwersalne w stopniu pozwalającym na ich dostosowanie do wielu różnych platform.
Istnieje możliwość wprowadzenia do sprzedaży gry za pomocą strony internetowej Spółki,
w przypadku odrzucenia projektu przez danego producenta platformy zamkniętej.
Ryzyko utraty kluczowych pracowników
Zakres działań prowadzonych przez Emitenta wymaga zatrudnienia wykwalifikowanych specjalistów,
którzy swoją wiedzą i umiejętnościami wpływają na satysfakcję społeczności internetowej. Emitent
nie wyklucza możliwości odejścia aktualnych pracowników, a także możliwych trudności związanych
z zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Emitent stara się zapobiegać utracie
kluczowej części kadry poprzez stosowanie premii motywacyjnych oraz udostępnianie możliwości
uczestniczenia w dodatkowych, specjalistycznych szkoleniach.
Ryzyko związane z trudnościami w pozyskiwaniu doświadczonych pracowników
Potencjalni pracownicy powinni posiadać odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie
w projektowaniu oraz programowaniu gier komputerowych. Jest to podyktowane specyficznymi
wymaganiami rynku gier video dotyczącymi umiejętności merytorycznych kandydatów. Liczba
wykwalifikowanych pracowników w Polsce jest niewielka. Spowodowane jest to głównie raczkującym
systemem edukacji, który dopiero od kilku lat rozwija się w tym kierunku, a wykształcenie otrzymane
przez absolwentów jest często czysto teoretyczne. W związku z powyższym wyzwaniem staje się
znalezienie specjalistów spełniających odpowiednie wymagania. Ryzykiem jest tutaj brak
odpowiedniej ilości pracowników potrzebnych dla dynamicznie rozwijającej się Spółki. Od początku
działalności udało się wypracować procedury umożliwiające wyszukiwanie i szkolenie wartościowych
pracowników.
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Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu
Dla działalności Emitenta istotne znaczenie mają kompetencje oraz know-how osób stanowiących
zespół pracujący nad określonym produktem, a także kadry zarządzającej i kadry kierowniczej Spółki.
Odejście osób z wymienionych grup może wiązać się z utratą przez Emitenta wiedzy oraz
doświadczenia w zakresie profesjonalnego projektowania gier. Utrata członków zespołu pracującego
nad danym produktem może negatywnie wpłynąć na jakość danej gry oraz na termin jej oddania, a co
za tym idzie na wynik sprzedaży produktu i wyniki finansowe Spółki.
Ryzyko związane z opóźnieniami w produkcji gier
Produkcja gier jest procesem złożonym i wieloetapowym, zależnym nie tylko od czynnika ludzkiego
i realizacji kolejnych etapów pracy nad grą, ale także od czynników technicznych oraz wystarczającego
poziomu finansowania. Niejednokrotnie rozpoczęcie kolejnego etapu produkcji możliwe jest dopiero
po zakończeniu poprzedniej fazy. Istnieje w związku z tym ryzyko opóźnienia na danym etapie
produkcji, co dodatkowo może wpłynąć na opóźnienie w ukończeniu całej gry. Niedotrzymanie
założonego harmonogramu produkcji może spowodować opóźnienie premiery gry, co może mieć
negatywny wpływ na poziom sprzedaży określonego produktu i uniemożliwić osiągnięcie przez
Spółkę oczekiwanych wyników finansowych.
Ryzyko związane z nieukończonymi projektami
Produkcja gier komputerowych jest procesem wieloetapowym, czego następstwem jest ryzyko
wystąpienia opóźnień poszczególnych jego faz, co z kolei może przełożyć się na termin realizacji całego
projektu, a nawet podjęcie decyzji o rezygnacji z danego projektu (rozłożony w czasie cykl
produkcyjny wymaga uwzględnienia wyników testów przeprowadzanych na różnych grupach
odbiorców, dokonywania korekt związanych ze zmieniającą się koniunkturą na określone elementy
treści lub formy przekazu dotyczące różnych form rozrywki). W trakcie roku obrotowego Spółka
ponosi nakłady na produkcję gier, trwającą od 12 do 18 miesięcy. Wprowadzenie do dystrybucji gier
następuje wstępnie na krótko przed, a w pełni dopiero po ich ukończeniu. Spółka dokłada należytej,
profesjonalnej staranności, by zminimalizować nieregularności i opóźnienia w produkcji, wdrażając
szereg rozwiązań organizacyjnych i projektowych, by je zamortyzować w późniejszym okresie. Nie
można jednak wykluczyć ryzyka, iż jedna lub kilka z rozwijanych gier nie przyniesie spodziewanych
przychodów, przyniesie je ze znacznym opóźnieniem w stosunku do planu założonego przez Spółkę
lub też nie zostanie skierowana do dystrybucji czy w ogóle ukończona. Powyższe ryzyko może znaleźć
odzwierciedlenie w wyniku finansowym Spółki.
Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych gier
Emitent planuje w ciągu następnych lat wprowadzanie do dystrybucji na międzynarodowym rynku
kilku gier rocznie. Wprowadzenie takich produktów wiąże się z poniesieniem nakładów na produkcję,
strona 13 z 174

Dokument informacyjny ECC Games S.A.

promocję i dystrybucję. Nie można wykluczyć ryzyka, iż nowo wyprodukowana gra nie otrzyma
akceptacji jednego z systemów certyfikacji, otrzyma inną niż zakładano kategorię wiekową, promocja
gry okaże się nietrafiona, nie przyniesie odpowiedniego efektu czy też budżet na promocję będzie
zdecydowanie mniejszy od optymalnego na danym rynku. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć
istotny, negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Spółki.
Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego
Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Dodatkowo strategia
rozwoju Spółki zakłada między innymi wyszukiwanie nisz rynkowych i wypełnianie ich nowymi
produktami. Istnieje w związku z tym ryzyko, że nowe gry Spółki ze względu na czynniki, których
Spółka nie mogła przewidzieć, nie odniosą sukcesu rynkowego, który pozwoliłby na zwrot kosztów
poniesionych na produkcję gry lub na dobry wynik finansowy nowego tytułu. Taka sytuacja może
negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki. Ryzyko to jest wpisane w bieżącą działalność Spółki.
Ryzyko związane ze strukturą przychodów
Produkty oferowane przez Emitenta charakteryzują się specyficznym cyklem życia, tzn. przychody
rosną wraz ze wzrostem popularności, a ta uzyskiwana jest stopniowo po wprowadzeniu danej gry do
obrotu. Wyniki finansowe Emitenta mogą w początkowym okresie wykazywać znaczne wahania
pomiędzy

poszczególnymi

okresami

(miesiącami,

kwartałami).

Utrata

jednego

z wydawców/odbiorców może powodować znaczne obniżenie przychodów w krótkim terminie, które
może być w ocenie Emitenta, trudne do zrekompensowania z innych źródeł. Opisane powyżej
okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację
finansową Spółki.
Z uwagi, na fakt, iż Emitent na przełomie 2017/2018 roku podjął decyzję o zmianie dotychczasowej
strategii działalności, poprzez stopniową rezygnację z tworzeniem oraz rozwojem gier o różnej
tematyce, na rzecz skupienia działalności na tworzeniu i rozwoju gier o tematyce motoryzacyjnej,
zarówno w sferze produkcji własnych gier autorskich jak również tzw. „gier na zlecenie”, - podmiotów
trzecich, posiadających prawa autorskie do danych gier. Na dzień sporządzenia Dokumentu
informacyjnego Emitent generuje głównie przychody z realizacji umów o dzieło, jak również umów
wydawniczych. Dla porównania w 2017 roku Emitent wygenerował około 77 proc. przychodów
z tytułu realizacji umów o dzieło oraz umów wydawniczych, natomiast przez osiem miesięcy 2018
roku, poziom przychodów Emitenta z tytułu tworzenia „gier na zlecenie” wzrósł do 98,7 proc. ogólnych
przychodów Emitenta. Emitent zakłada, iż ww. procent „gier na zlecenie” może ulec zmniejszeniu po
wprowadzeniu do sprzedaży autorskiej gry Emitenta - DRIFT19, jednakże w ramach prowadzonej
działalności zamierza kontynuować w zbliżonej skali również produkcję „gier na zlecenie”. W ramach
tak przyjętej strategii działalności Emitent nie może wykluczyć, iż zarówno sprzedaż autorskiej gry
Emitenta nie odniesie zakładanych wpływów, jak również spadnie ilość lub wartość realizowanych
„gier na zlecenie”, co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na ogólny wynik przychodów
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Emitenta. Dodatkowo z uwagi na fakt, iż aktualnie realizowane projekty „gier na zlecenie” są
realizowane na rzecz grupy kapitałowej PlayWay S.A. w przypadku wystąpienia potencjalnego sporu
z podmiotem dominującym – PlayWay S.A. lub podmiotem od niego zależnym, Emitent może utracić
dotychczasowych kontrahentów, co w przypadku braku jednoczesnego pozyskania nowych
kontrahentów może spowodować znaczny spadek przychodów Emitenta.
Ryzyko pogorszenia się wizerunku Spółki
Na wizerunek Emitenta istotny wpływ mają opinie konsumentów, w tym przede wszystkim opinie
publikowane w Internecie, szczególnie za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali recenzujących
gry. Głównym sposobem dystrybucji produktów są kanały cyfrowe, w związku z czym negatywne
opinie mogą wpłynąć na utratę zaufania klientów i współpracowników Emitenta oraz na pogorszenie
jego reputacji. Taka sytuacja wymagałaby od Spółki przeznaczenia dodatkowych środków na
kampanie marketingowe mające na celu neutralizację negatywnych opinii o Spółce, a także mogłaby
negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.
Ryzyko związane z niezrealizowaniem planów działalności
Głównym celem Emitenta jest m.in. uzyskanie znaczącej pozycji zarówno w Polsce jak i na świecie
w zakresie produkcji i sprzedaży gier o tematyce motoryzacyjnej, wydawanych zarówno na platformy
mobilne jak i stacjonarne w formule Premium i Free-to-Play. Z uwagi jednak na zdarzenia niezależne
od Emitenta, szczególnie natury prawnej, ekonomicznej czy społecznej, Emitent może mieć trudności
ze zrealizowaniem celów i wypełnianiem swojej strategii rozwoju, bądź w ogóle jej nie zrealizować.
Nie można wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym Emitent będzie zmuszony
dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię rozwoju. Podobna sytuacja może mieć miejsce,
jeżeli koszty realizacji strategii rozwoju przekroczą planowane nakłady, np. w związku z koniecznością
zatrudnienia dodatkowych pracowników, zmianą kształtu bądź zakresu planowanej produkcji,
zmianami ekonomicznymi powodującymi znaczący wzrost kosztów działalności, czy też wystąpieniem
awarii i nagłych zdarzeń skutkujących koniecznością nabycia nowych urządzeń. Wskazane sytuacje
mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii rozwoju przez Spółkę i spowodować osiągnięcie
mniejszych korzyści niż pierwotnie zakładane.
Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi
Wobec Spółki nie toczy się żadne postępowanie sądowe, administracyjne ani sądowo-administracyjne,
mające istotny wpływ na działalność Spółki. Jednak działalność Emitenta związana ze sprzedażą na
rzecz konsumentów gier rodzi potencjalne ryzyko związane z ewentualnymi roszczeniami klientów
w odniesieniu do sprzedawanych produktów. Dodatkowo Emitent jest również stroną wielu umów
z zewnętrznymi podmiotami, na podstawie których obie strony zobowiązane są do określonych
świadczeń. Istnieje w związku z tym ryzyko powstania ewentualnych sporów i roszczeń na tle umów
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handlowych. Powstałe spory lub roszczenia mogą w negatywny sposób wpłynąć na renomę Spółki,
a w konsekwencji na jej wyniki finansowe.
Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji w ramach Grupy PlayWay
Emitent w ramach aktualnie prowadzonej działalności ściśle współpracuje spółką PlayWay S.A. –
akcjonariuszem Emitenta. Rozliczenia transakcji między stronami są zawierane na zasadach
rynkowych. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, stosowane w rozliczeniach między stronami, ceny
odpowiadają cenom rynkowym dla tego typu transakcji.
Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, w strukturze akcjonariatu występuje trzech
akcjonariuszy posiadających powyżej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu, którzy łącznie
posiadają ok. 71,6 proc. akcji Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. W grupie
znaczących Akcjonariuszy znajduje się Inovo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Venture Found
I spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie, a także spółka PlayWay S.A. Udział w ogólnej
liczbie głosów pozostawia tym akcjonariuszom możliwość sprawowania faktycznej kontroli nad
decyzjami podejmowanymi w Spółce i ogranicza wpływ pozostałych akcjonariuszy. Nie można
wykluczyć ryzyka, że interesy i działania głównych akcjonariuszy będą rozbieżne z interesami
akcjonariuszy mniejszościowych. W szczególności nie można wykluczyć ryzyka, że główni
akcjonariusze podejmą decyzję o zmianie strategii Spółki, czy też zmianie przedmiotu działania Spółki,
która nie będzie zgodna z oczekiwaniami akcjonariuszy mniejszościowych. Opisane powyżej
okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację
finansową Emitenta.
Ryzyko roszczeń z zakresu praw autorskich
Emitent, nawiązując współpracę z poszczególnymi współpracownikami realizuje prace w większości
poprzez kontrakty cywilnoprawne tj. umów o świadczenie usług czy umów o dzieło. Zawierane przez
Spółkę umowy zawierają odpowiednie klauzule dotyczące nie tylko sposobu działania, ale również
przeniesienia autorskich praw majątkowych do wykonywanych dzieł na Emitenta, jak również zakaz
konkurencji czy postanowienia zobowiązujące do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich
informacji udostępnionych wykonawcy, a nieupublicznionych przez Spółkę.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do skutecznego przeniesienia praw autorskich koniecznym jest
precyzyjne określenie pól eksploatacji, na których przeniesienie to następuje, przy czym niemożliwym
jest dokonanie tego w oparciu o ogólną klauzulę wskazującą na „wszystkie znane pola eksploatacji”.
Z uwagi na dużą liczbę umów zawieranych przez Emitenta jak również poprzednika prawnego
Emitenta zawierających klauzulę przenoszącą prawa autorskie, istnieje ryzyko podjęcia prób
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kwestionowania skuteczności nabycia tych praw lub ich części przez Emitenta, a tym samym
potencjalne istnieje ryzyko podniesienia przez osoby roszczeń prawno-autorskich.
Ryzyko związane z utratą płynności finansowej
Spółka może być narażona na sytuację, w której nie będzie w stanie realizować swoich zobowiązań
finansowych w momencie ich wymagalności. Ponadto Spółka jest narażona na ryzyko związane
z niewywiązywaniem się przez kluczowych klientów ze zobowiązań umownych wobec Spółki, w tym
nieterminowe regulowanie zobowiązań przez platformy internetowe, przy użyciu których
dystrybuowane są produkty Spółki. Takie zjawisko może mieć negatywny wpływ na płynność Spółki
i powodować m.in. konieczność dokonywania odpisów aktualizujących należności.
Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych
Spółka jest narażona na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci
elektrycznych, zarówno w obrębie wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, w tym naturalne,
działania wojenne, ataki terrorystyczne i inne. Mogą one skutkować zmniejszeniem efektywności
działalności Spółki albo jej całkowitym zaprzestaniem. W takiej sytuacji Spółka jest narażona na
zmniejszenie przychodów lub poniesienie dodatkowych kosztów.
Ryzyko czynnika ludzkiego
W działalność produkcyjną Spółki zaangażowane są osoby współpracujące ze Spółką na podstawie
umów cywilnoprawnych, co rodzi ryzyko zmniejszenia wydajności produkcji oraz powstania błędów
spowodowanych nienależytym wykonywaniem obowiązków. Takie działania mogą mieć charakter
działań zamierzonych bądź nieumyślnych i mogą one doprowadzić do opóźnienia w procesie
produkcji gier. Ziszczenie się tego typu ryzyka prowadzić może w dalszej kolejności do pogorszenia
wyników finansowych Spółki.
Ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego w działalności
Działalność Spółki opiera się w szczególności na prawidłowo działającym sprzęcie elektronicznym.
Istnieje ryzyko, iż w przypadku poważnej awarii sprzętu, która będzie niemożliwa do
natychmiastowego usunięcia, Spółka może zostać zmuszona do czasowego wstrzymania części swojej
działalności, aż do czasu usunięcia awarii. Awaria sprzętu może doprowadzić także do utraty danych
stanowiących element pracy nad grą. Przerwa w działalności lub utrata danych kluczowych dla danego
projektu może spowodować niemożność wykonania zobowiązań wynikających z aktualnych umów,
a nawet utratę posiadanych kontraktów, co może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.

strona 17 z 174

Dokument informacyjny ECC Games S.A.

Ryzyko związane z ograniczonymi kanałami dystrybucji gier
Spółka produkuje gry dystrybuowane zarówno kanałami cyfrowymi, jednakże nie wyklucza również
w przyszłości dystrybucję kanałami tradycyjnymi, w formie płyt CD, DVD czy Blue-Ray. W sytuacji
gdyby Spółka podjęła decyzję o zwiększeniu udziału kanałów tradycyjnych w dystrybucji swoich
produktów, powstałaby konieczność poniesienia przez Spółkę wyższych kosztów, co mogłoby
negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki.
Ryzyko podlegania umów prawu obcemu
Z uwagi na fakt, iż w ramach swojej działalności Emitent, również dystrybuuje gry za pośrednictwem
platform należących odpowiednio do Apple Distribution International, Google Ireland Limited, Valve
Corporation, Unity Technologies, koniecznym było zaakceptowanie przez Emitenta odpowiednich
regulaminów platform, co wiąże się często z podleganiem ewentualnych sporów związanych
z zasadami dystrybucji gier pod obcą jurysdykcję. Istnieje zatem ryzyko powstania pomiędzy
Emitentem a właścicielem platformy sporu, dla którego prawem właściwym będzie prawo państwa
zagranicznego. W sytuacji powstania takiego sporu. Spółka może być zmuszona do prowadzenia
procesu za granicą, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.
Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych gier na rynek
Planem Emitenta jest wprowadzanie nowych gier do dystrybucji rynkowej. Z procesem tym związane
są nakłady na produkcję oraz promocję gry komputerowej. Czas wymagany na przejście danej gry od
producenta do ostatecznego użytkownika często ulega wydłużeniu. Podyktowane jest to kontrolami
jakości oraz testowaniem produktu przed wprowadzeniem go na daną platformę sprzętową. Kolejnym
czynnikiem wpływającym na ten proces jest fakt, iż gry podlegają ocenie organizacji nadających
kategorie wiekowe oraz dopuszczających (bądź nie) do dystrybucji w danym kraju. Należy wziąć pod
uwagę to, że istnieje ryzyko znacznie dłuższej niż zakładano certyfikacji gry Emitenta. Ponadto istnieje
zagrożenie, że produkt nie przejdzie takowej certyfikacji bądź otrzyma inną niż zakładano kategorię
wiekową. Także promocja gry może okazać się nietrafiona lub nie przynieść odpowiedniego efektu.
Może być to związane ze znacznie niższym budżetem na promocję niż optymalny na danym rynku.
Ryzykiem jest również fakt, że produkt może zostać wprowadzony finalnie na tylko jedną platformę
sprzętową.
Ryzyko związane z nie zastrzeżeniem znaku towarowego
Emitent posługuje się znakiem towarowym słowno-graficznymi „ECC Games” (Emitent posiada
wyłączne prawa autorskie do przedmiotowego znaku), na który na dzień sporządzenia niniejszego
dokumentu informacyjnego nie zostało udzielone żadne prawo ochronne. Istnieje ryzyko, iż inny
podmiot posługujący się podobnym znakiem może wystąpić z roszczeniem o zaprzestanie używania
znaku „ECC Games” przez Emitenta. Może to skutkować długotrwałym postępowaniem sądowym
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o ochronę znaku towarowego wytoczonego przez innym podmiot, a nawet zakazem używania
rzeczonego znaku. Celem ograniczenia przedmiotowego ryzyka Emitent nie wyklucza, aby
w przyszłości zastrzec przedmiotowy znak towarowy.
Ryzyko wysokości przychodów z ukończonych gier
Produkowana gra nie posiada wartości rynkowej możliwej do oceny w sposób obiektywny przed jej
wydaniem i zaoferowaniem klientom. Możliwe są jedynie oszacowania biorące pod uwagę krąg
potencjalnych odbiorców docelowych, jakość produktu, świadomość marki, zasięg dystrybucji
i marketingu i inne elementy przyjęte jako założenia projektu. Na wysokość sprzedaży, a tym samym
przychodów trafiających do producenta, może wpływać szereg trudnych do przewidzenia czynników
takich jak niezapowiedziane pojawienie się konkurencyjnych produktów, zmiana zainteresowania
rynku daną tematyką, zwiększające się wymagania odbiorców odnośnie jakości produktu, bądź
zmieniająca się kondycja finansowa społeczeństwa.
Emitent realizuje szereg działań minimalizujących te czynniki ryzyka:
•

ryzyko konkurencyjności innych produktów ograniczane jest poprzez badania rynku
i realizowanie projektów, na które istnieje wyraźne zapotrzebowanie rynkowe, a jednocześnie, co
do których nie jest prognozowane nasycenie rynku w momencie premiery danego produktu.
Jednocześnie wysoka jakość produktów Emitenta pozwala pozycjonować je w tych segmentach
rynku, w których nie funkcjonują mniej doświadczone i słabsze podmioty,

•

wysoka jakość produktów Emitenta jest zapewniana przez doświadczone zespoły produkcyjne,
efektywne struktury organizacyjne, bogate know-how i dostęp do najnowszych technologii,

•

aby uniknąć ryzyka spadku zainteresowania produktami Emitenta związanego z możliwym
pogorszeniem się sytuacji gospodarczej na rynkach docelowych, planowane jest sprzedawanie
produktów po konkurencyjnych cenach.

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży
Rynek gier cechuje znaczna sezonowość. Największe obroty Emitent odnotowuje w okresach
następujących bezpośrednio po wprowadzeniu na rynek nowej gry oraz po wprowadzeniu gry na
kolejną platformę dystrybucyjną. Pomiędzy premierami kolejnych gier przychody Emitenta są istotnie
niższe. Powoduje to różnice w wartości przychodów Emitenta w poszczególnych okresach
sprawozdawczych. Sezonowość taka jest przy tym typowa dla większości producentów gier. Emitent
stara się minimalizować efekt sezonowości poprzez dywersyfikację oferty produktów oraz
odpowiednie planowanie terminów wprowadzania na rynek kolejnych produktów (gier).
Ryzyko walutowe
Emitent wskazuje, iż w ramach wykonywanej działalności, większość przychodów Emitenta
związanych z realizacją projektów gier jest rozliczana w walutach obcych (głównie euro i dolar
amerykański). Równocześnie większość kosztów ponoszona jest w Polsce i rozliczana w walucie
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krajowej PLN. Taka sytuacja powoduje narażenie Emitenta na zmienność przychodów z tytułu wahań
kursów walut obcych wobec złotego. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny
wpływ na osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta.
Celem ograniczenia opisanego powyżej ryzyka Emitent, na bieżąco monitoruje wahania kursów walut
obcych oraz kurs PLN. W sytuacji znacznych wahań kursu walut Emitent rozważy możliwość
stosowania strategii zabezpieczającej przed nadmiernymi wahaniami cen waluty obcej.
Ryzyko związane z postanowieniami Umowy inwestycyjnej z dnia 29 września 2017 roku.
Z uwagi na zawartą przez Emitenta w dniu 27 września 2017 roku Umowę inwestycyjną opisaną w pkt
4.7 ppkt III Dokumentu informacyjnego, w związku z wejściem do Spółki Nowych Inwestorów, zostały
uregulowane między stronami zasady współpracy w tym także zasady nowych emisji akcji, sposobu
powołania członków Rady Nadzorczej, jak również zasad wyjścia Nowych Inwestorów ze Spółki.
W wyniku poczynionych ustaleń nie można wykluczyć, że interesy Nowych Inwestorów nie będą
w pełni zbieżne z interesami pozostałych akcjonariuszy, którzy będą mieli ograniczony wpływ na
podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących Emitenta, a jednocześnie Emitent nie może wykluczyć,
iż wyjście Nowych Inwestorów ze Spółki może spowodować zwiększoną podaż nad popytem akcji,
a w konsekwencji może dojść do spadku kursu akcji Emitenta.
Ryzyko związane z uprzywilejowaniem osobistym akcjonariuszy wskazanych w § 14 ust. 3a, Statutu
Emitenta
Zgodnie z postanowieniem §14 ust. 3a Statut u Emitenta, akcjonariuszom wskazanym w przywołanym
paragrafie przysługuje łączne uprawnienie osobiste do powoływania jednego Członka Rady
Nadzorczej, przy czym uprawnienie to wygaśnie, gdy żaden z akcjonariuszy, o których mowa
w niniejszym § 14 ust. 3a, nie będzie posiadać akcji Spółki.
Nie można wykluczyć, że interesy ww. akcjonariuszy nie będą w pełni zbieżne z interesami
pozostałych akcjonariuszy, którzy będą mieli ograniczony wpływ na podejmowanie kluczowych
decyzji dotyczących Emitenta.
Ryzyko związane z uprzywilejowaniem osobistym Inovo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Venture Fund I Spółka komandytowo – akcyjna
Zgodnie z postanowieniem §12 ust. 9 Statutu Emitenta, oraz w związku z postanowieniami Umowy
inwestycyjnej z dnia 29 września 2017 roku o których mowa w pkt. 4.7 ppkt III Dokumentu
informacyjnego, tak długo jak Inovo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Venture Fund I Spółka
komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS nr KRS 0000424957, będzie posiadała co
najmniej jedną akcję w kapitale zakładowym Spółki, w sprawach wskazanych w § 12 ust. 9 Statutu
Spółki wymagane jest uprzednie powzięcie uchwały Walnego Zgromadzenia w tym oddanie przez
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Inovo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Venture Fund I Spółka komandytowo – akcyjna głosu
„za” podjęciem przedmiotowych uchwał.
Nie można wykluczyć, że interes ww. akcjonariusza nie będzie w pełni zbieżny z interesami
pozostałych akcjonariuszy, którzy będą mieli ograniczony wpływ na podejmowanie kluczowych
decyzji dotyczących Emitenta.

1.3.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

Ryzyko związane z powództwem o uchylenie bądź o stwierdzenie nieważności uchwały
o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G oraz Akcji Serii H
Zgodnie z art. 422 k.s.h. uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi
obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być
zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do
wytoczenia powództwa przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom
tych organów, a także akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał
zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału na walnym
zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie
w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie
nieobjętej porządkiem obrad.
Ponadto, zgodnie z art. 425 k.s.h., możliwe jest zaskarżenie przez te same osoby uchwały walnego
zgromadzenia sprzecznej z ustawą w drodze wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie
nieważności takiej uchwały.
Spółka podjęła wszelkie wymagane czynności mające na celu zapewnienie zgodności uchwały
o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G oraz Akcji Serii H z przepisami
prawnymi, Statutem, dobrymi obyczajami i interesem Spółki.
Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd
rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.
Zgodnie z art. 56 ustawy o obrocie w przypadku, gdy uchwała walnego zgromadzenia o podwyższeniu
tego kapitału została uchylona albo stwierdzono jej nieważność, a akcje wyemitowane w wyniku
podwyższenia zostały uprzednio objęte tym samym kodem razem z innymi akcjami tej spółki,
w depozycie papierów wartościowych przeprowadzana jest redukcja wartości nominalnej wszystkich
akcji oznaczonych tym kodem. Jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie redukcji, o której mowa
powyżej, w depozycie papierów wartościowych przeprowadzana jest redukcja ogólnej liczby akcji
oznaczonych danym kodem. Na podstawie zawiadomienia o przeprowadzeniu redukcji złożonego
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przez Krajowy Depozyt właściwy sąd rejestrowy dokonuje odpowiedniej zmiany w rejestrze
przedsiębiorców, a następnie wzywa spółkę do dostosowania w określonym terminie brzmienia
statutu do zmienionego stanu prawnego.
Spółka jest obowiązana do zwrotu akcjonariuszom środków uzyskanych w wyniku emisji akcji, które
są zapisane na rachunkach akcjonariuszy w wartości środków zwracanych przez Emitenta jest
wyznaczony odpowiednio stosunkiem zredukowanej wartości nominalnej akcji zapisanych na ich
rachunkach papierów wartościowych do wartości nominalnej wszystkich akcji będących
przedmiotem redukcji albo stosunkiem liczby akcji zapisanych na ich rachunkach papierów
wartościowych, które zostały objęte redukcją, do łącznej liczby zredukowanych akcji.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta do dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego nie zostało
złożone przeciwko Emitentowi żadne powództwo w tej sprawie oraz, że nie istnieje ponadprzeciętne
ryzyko zaskarżenia uchwały w sprawie emisji Akcji Serii G oraz Akcji Serii H.
Ryzyko związane z występującą różnicą pomiędzy wysokością ceny objęcia Akcji Serii A, B, C, D, E, F, G
oraz ceną emisyjną Akcji Serii G oraz Serii H
Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu na rynku NewConnect wprowadzane
są Akcje Serii A, B, C, D, E, F, G oraz Akcje Serii H. Należy zwrócić uwagę, iż Akcje Serii G i H zostały
objęte w ramach oferty prywatnej po cenie emisyjnej w wysokości odpowiednio 0,52 zł i 0,70 zł każda,
ustalonej na podstawie indywidualnych ustaleń z inwestorami, natomiast cena każdej z Akcji Serii A,
B, C, D, E, F wyniosła 10 gr i została ustalona na potrzeby przekształcenia poprzednika prawnego
Emitenta, tj. ECC Games sp. z o.o. W związku z różnicą pomiędzy wysokością ceny emisyjnej Akcji
Serii G i H, a wartością objętych przez uprzednich wspólników poprzednika prawnego Emitenta akcji
serii A, B, C, D, E, F, istnieje ryzyko, że kurs akcji Emitenta na rynku NewConnect może być niższy niż
cena emisyjna Akcji Serii G i H, a także może wystąpić zwiększona podaż zwłaszcza ze strony
akcjonariuszy, którzy objęli Akcje Serii A, B, C, D, E, F.
Ryzyko rozwodnienia udziału akcjonariuszy Spółki
Z uwagi na postanowienie Umowy Inwestycyjnej z dnia 29 września 2017 roku, w zakresie dążenia
przez Zarząd Spółki do przeprowadzenia dodatkowych emisji akcji w przypadku wystąpienia
przesłanek o których mowa w pkt. 4.7 ppkt III Dokumentu informacyjnego, w konsekwencji czego
może dojść do rozwodnienia posiadanych przez obecnych akcjonariuszy Spółki praw majątkowych
i praw głosu. Jednakże Zarząd Emitenta, wskazuje, iż ostateczna decyzja w zakresie przeprowadzenia
przyszłych emisji leży w gestii akcjonariuszy. W przypadku nie wyrażenia przez nich zgody na
przeprowadzenie emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
spowoduje, iż Zarząd Spółki nie przeprowadzi przedmiotowych emisji. W związku z powyższym
w ocenie Zarządu Emitenta przedmiotowe ryzyko jest znikome, z uwagi na fakt, iż ostateczną decyzję
w tym zakresie podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Dodatkowo Zarząd Emitenta
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wskazuje, iż do ważności podjęcia przedmiotowych uchwał emisyjnych wymagane jest spełnienie
kworum określonego w art. 431 § 3a k.s.h. tj. na Walnym Zgromadzeniu musi być reprezentowana co
najmniej 1/3 kapitału zakładowego, jak również dla skuteczności wyłączenia prawa poboru musi
wypowiedzieć się „za” 4/5 obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji
Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać
znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od
wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji
inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających
na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest niezależnych od
sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych
w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo
trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu cechują się
mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym.
W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent podpisał umowę
o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej funkcji.
W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich
w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym
przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny
ich nabycia. Podobnie istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych
Emitenta w ramach transakcji zawartej w Alternatywnym systemie obrotu może nie mieć możliwości
zakupu tych papierów w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie
cenie.
Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym
systemie obrotu jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym,
w papiery skarbowe czy też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego
wzrostu lub zrównoważonych.

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu
w Alternatywnym systemie obrotu
Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §11
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić obrót instrumentami
finansowymi:
1)

na wniosek emitenta;

2)

jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
strona 23 z 174

Dokument informacyjny ECC Games S.A.

3)

jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić
termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio,
na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione
obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w pkt 2) lub 3)
w akapicie powyżej.
Zgodnie z §11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadkach określonych
przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi
na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.
Zgodnie z §11 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego
Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji
o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie
obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem
wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na
rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub
instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie
zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego
funkcjonowania rynku.
Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §12 ust. 1
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może wykluczyć instrumenty
finansowe z obrotu:
1)

na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od
spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków;

2)

jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;

3)

jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie;

4)

wskutek otwarcia likwidacji Emitenta;

5)

wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub
przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić
odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem
przekształcenia.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §12 ust. 2
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza instrumenty finansowe
z obrotu:
1)

w przypadkach określonych przepisami prawa;

2)

jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;

3)

w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów;
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4)

po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości
emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu
na to, że majątek Emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów
postępowania albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze
względu na to, że majątek Emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów
postępowania.

W powyższych trzech przypadkach, zgodnie z §12 ust. 2b Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu organizator wyklucza instrumenty finansowe z obrotu po upływie miesiąca od
uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie:
1.

odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w przyspieszonym postępowaniu układowym,
postępowaniu układowym lub postępowaniu sanacyjnym;

2.

umorzeniu przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego;

3.

uchylenia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu.

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji
o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po
uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub
w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest
związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji
poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej
o Emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014,
chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów
inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.
Zgodnie z §12a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu
podejmując decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu obowiązany jest ją uzasadnić,
a jej kopię wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie Emitentowi i jego Autoryzowanemu
Doradcy, za pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi
Alternatywnego Systemu adres e-mail tego podmiotu.
W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania Emitentowi decyzji o wykluczeniu z obrotu Emitent
może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się za złożony
w dacie wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu.
Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne
rozpoznanie sprawy, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, po
uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych
strona 25 z 174

Dokument informacyjny ECC Games S.A.

informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpoznania tego wniosku, rozpoczyna się
od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu uzna,
że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub
zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgania opinii Rady Giełdy. Decyzja o wykluczeniu z obrotu
podlega wykonaniu z upływem 5 dni roboczych po upływie terminu do złożenia wniosku o ponowne
rozpoznanie sprawy, a w przypadku jego złożenia - z upływem 5 dni roboczych od dnia jego
rozpatrzenia i utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Do czasu upływu tych terminów obrót
danymi instrumentami finansowymi podlega zawieszeniu.
Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie tych samych instrumentów
finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia
uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy
- nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia Emitentowi uchwały w sprawie
utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych
instrumentów finansowych danego Emitenta. Ograniczenia tego nie stosuje się, gdy wykluczenie
danych instrumentów finansowych z obrotu nastąpiło na wniosek Emitenta oraz w przypadkach,
o których mowa w §12 ust. 2 pkt 1)– 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Zgodnie z §17b ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku niepodpisania przez
Emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Organizatora
Alternatywnego Systemu Obrotu decyzji w przedmiotowym zakresie (§17b ust. 1) albo w terminie 30
dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2,
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta na
okres do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie
w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może
wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.
Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu
może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez
Emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania
lub nienależytego wykonywania przez Emitenta obowiązków. W informacji tej Organizator
Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego Emitenta
obowiązki Autoryzowanego Doradcy.
Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu
w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator
alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów
finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu
wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
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Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami
finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia
prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów,
Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny system obrotu zawieszenia
obrotu tymi instrumentami finansowymi.
Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 3 a) – 3 b) Ustawy o obrocie, w żądaniu, o którym mowa w art. 78
ust. 3 Ustawy o obrocie Komisja 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, o których mowa w ust. 3. Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, o którym
mowa w ust. 3, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia
prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów.
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego
systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy
obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu
lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje
naruszenie interesów inwestorów.
Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są
niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.
Ryzyko związane z brakiem istnienia ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania
w stosunku do akcji Emitenta zadań animatora rynku na zasadach określonych przez Organizatora
Systemu
Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, warunkiem notowania
instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania
Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań Animatora Rynku na
zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu - § 9 ust. 3 Regulaminu.
Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu
instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku,
o którym mowa w akapicie powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów
finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie
obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu.
W powyżej wskazanych przypadkach Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać Emitenta
do spełnienia warunku związanego z zawarciem stosownej umowy z animatorem rynku celem
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wykonywania przez ten podmiot zadań animatora rynku w stosunku do instrumentów finansowych
Emitenta w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności
obrotu instrumentami finansowymi Emitenta.
Zgodnie z § 9 ust. 7 Regulaminu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10, i 11 Regulaminu, w przypadku gdy,
Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu akcjami lub ich notowaniu
w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniu kursu jednolitego w sytuacji wygaśnięcia
lub rozwiązania umowy z Animatorem rynku, akcję Emitenta będą notowane w systemie notowań
jednolitych z dwukrotnym określaniem kuru jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu
rozwiązania lub wygaśnięcia.
Zgodnie z § 9 ust. 8 Regulaminu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10, i 11 Regulaminu, w przypadku gdy,
Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu akcjami lub ich notowaniu
w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniu kursu jednolitego w sytuacji zawieszenia
prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w ASO, akcję Emitenta będą notowane w systemie
notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kuru jednolitego – począwszy od trzeciego dnia
obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia.
Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary
upomnienia lub kary pieniężnej
Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub
przepisów obowiązujących w Alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie
wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, w szczególności te określone
w § 15a)-15c)

lub

§17-17b)

Regulaminu

Alternatywnego

Systemu

Obrotu,

Organizator

Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub
uchybienia:
1) upomnieć Emitenta;
2) nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.
Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary
pieniężnej może wyznaczyć Emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub
podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności
może zobowiązać Emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na
warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu.
W przypadku gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie
przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, bądź nie
wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub też
nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego, o których mowa w akapicie powyżej, Organizator
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Alternatywnego Systemu może nałożyć na Emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą
pieniężną nałożoną na podstawie §17c ) ust. 1 pkt 2 nie może przekraczać 50.000 zł.
Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej niezależnie od
podjęcia, na podstawie właściwych przepisów niniejszego Regulaminu, decyzji o zawieszeniu obrotu
danymi instrumentami finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu.
Zgodnie z §17d) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu
może opublikować na swojej stronie internetowej informację o nałożeniu kary na Emitenta.
W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego
w stosunku do tego Emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy.
Ryzyko związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF
W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 ust.
1 Ustawy o ofercie publicznej, Komisja może:
•

wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych
z obrotu na rynku regulowanym, albo

•

nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest
nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo

•

zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 30 Rozporządzenia MAR Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego przyznano
uprawnienia do stosowania

odpowiednich sankcji administracyjnych i innych środków

administracyjnych, w maksymalnej wysokości i w zakresie, co najmniej określonym w art. 30 ust. 2
Rozporządzenia MAR. Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia
naruszeń określonych w Rozporządzeniu MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji
poufnych, manipulacjami i nadużyciami na rynku, podawaniem informacji poufnych do publicznej
wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze, listami osób mających dostęp do
informacji poufnych, w przypadku osób prawnych, państwa członkowskie zapewniają, zgodnie
z prawem krajowym, by właściwe organy miały uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej
następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych:
• w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych
rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania
zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest
euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,
• w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych
rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ
zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty
w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r., oraz
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• w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie
członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień
2 lipca 2014 r.
Zgodnie z art. 96 ust. 1i), dodanego ustawą z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 724), który wszedł
w życie 6 maja 2017 roku – jeżeli Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki,
o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, Komisja może wydać decyzję
o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy
papiery wartościowe Emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę
pieniężną do wysokości 10 364 000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego
przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli
przekracza ona 10 364 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. Ponadto, zgodnie z ust. 1k) –
w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez
Emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1i), zamiast kary, o której mowa
w tych przepisach, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej
korzyści lub unikniętej straty.
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w ust. 1i), Komisja może nakazać
podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać go do
podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów
w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji
określonych w ust. 1i).
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2.

Oświadczenie

osób

odpowiedzialnych

za

informacje

zawarte

w

dokumencie

informacyjnym
Za informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym odpowiedzialni są:
Emitent - ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie,
Autoryzowany Doradca - Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w Warszawie.
2.1.

Emitent

Działając w imieniu ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam, iż według mojej
najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje
zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym, i że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpłynąć na jego
znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu, a także opisuje on
rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

2.2.

Autoryzowany Doradca

Działając w imieniu Kancelarii Adwokackiej Kramer i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w Warszawie
oświadczamy, że niniejszy dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami
określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego
Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1
marca 2007 roku (z późn. zm.) oraz, że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie
z dokumentami

i

informacjami

przekazanymi

przez

Emitenta,

informacje

zawarte

w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz,
że w dokumencie informacyjnym nie pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływać na
jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także, że
dokument informacyjny opisuje rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi
instrumentami.
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3.
3.1.

Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu
Informacje o wprowadzanych do obrotu instrumentach finansowych

Informacje ogólne o Akcjach
Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu
wprowadzane są:
•

5.800.000 (pięć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości
nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

•

5.440.000 (pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

•

3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej
10 gr (dziesięć groszy) każda,

•

1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr
(dziesięć groszy) każda,

•

300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr
(dziesięć groszy) każda,

•

100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć
groszy) każda,

•

2.737.600 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem sześćset) akcji zwykłych na okaziciela
serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

•

1.557.144 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji
zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym
systemie obrotu na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego wynosi 2.003.474,40 (dwa
miliny trzy tysiące złotych czterysta siedemdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy).
Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu
wprowadzane są akcje reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego Emitenta.
Akcje wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, tj. Akcje Serii A, B, C, D, E, F, G oraz Akcje
Serii H są tożsame w prawach, a w szczególności, ale nie wyłącznie, w prawie do dywidendy.
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Struktura kapitału zakładowego Emitenta według stanu na dzień sporządzania niniejszego
dokumentu informacyjnego przedstawia się następująco:
Seria akcji

Liczba akcji

Udział

w

kapitale Udział w głosach (w proc.)

(w szt.)

zakładowym
(w proc.)

A

5.800.000

28,95

28,95

B

5.440.000

27,15

27,15

C

3.100.000

15,47

15,47

D

1.000.000

4,99

4,99

E

300.000

1,50

1,50

F

100.000

0,50

0,50

G

2.737.600

13,66

13,66

H

1.557.144

7,77

7,77

Razem

20.034.744

100

100

Według Statutu Emitenta z Akcjami Serii A, B, C, D, E, F, G oraz Akcjami Serii H nie są związane
jakiekolwiek szczególne przywileje, ograniczenia co do przenoszenia praw z Akcji, zabezpieczenia ani
świadczenia dodatkowe.
3.2. Informacje

o

subskrypcji

lub

sprzedaży

instrumentów

finansowych

będących

przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie
3.2.1. Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej oferty prywatnej Akcji Serii H
Akcje Serii H zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 podjętej w dniu 5 lipca 2018 roku przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie sporządzonej w formie aktu
notarialnego z dnia 5 lipca 2018 roku przez Jadwigę Zacharzewską notariusza w Warszawie,
prowadzącą Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej z notariuszem Anną Niżyńską,
w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, Repertorium A. nr 2369/2018.
Informacje na temat subskrypcji prywatnej Akcji Serii H
1/ Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii H
Data rozpoczęcia subskrypcji: 12 lipca 2018 roku
Data zakończenia subskrypcji: 20 lipca 2018 roku
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2/ Data przydziału Akcji Serii H
20 lipca 2018 roku
3/ Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Subskrypcja obejmowała 1.557.144 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści
cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja.
4/ Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach
Redukcja Akcji Serii H nie nastąpiła.
5/ Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 1.557.144 (jeden milion pięćset
pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości
nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja.
6/ Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Cena emisyjna Akcji Serii H wyniosła 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy)
6a/ Sposób pokrycia akcji serii H
Akcję serii H zostały objęte w formie pieniężnej.
7/ Liczba osób, które zawarły umowy objęcia akcji serii H oraz liczba osób którym przydzielono
instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji serii H
•

9 podmiotów podpisało umowy objęcia akcji serii H

•

Akcje serii H zostały przydzielone 9 podmiotom;

8/ Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną
jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za
objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez
subemitenta):
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Emitent nie zawarł żadnej umowy o subemisję Akcji Serii H
--9/ Całkowite koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty prywatnej Akcji Serii H
wyniosły 56.989,21 zł netto, w tym:
1.

koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: ok. 36.089,20 zł netto,

2.

koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

3.

koszty sporządzenia dokumentu ofertowego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: ok.
20.900,01 zł netto,

4.

koszty promocji oferty: ok. 0 zł netto.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu
kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością
nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Jednocześnie Emitent wskazuje, iż w ramach przedmiotowej emisji, nie został przewidziany odkup
akcji serii H ani w przypadku nie odmowy wprowadzenia akcji przez Organizatora Alternatywnego
Systemu Obrotu, ani w przypadku nie złożenia przez Emitenta wniosku o wprowadzenie Akcji Serii H
do obrotu.
3.2.3. Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej przez akcjonariusza Emitenta oferty
niepublicznej Akcji Emitenta
Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej przez akcjonariusza Emitenta oferty niepublicznej
Akcji Serii G
W dniu 22.12.2017 roku akcjonariusz Emitenta – BM Capital Solutions sp. z o.o. przeprowadził
niepubliczną ofertę zbycia Akcji Serii G. Cena Akcji Serii G w ramach oferty akcjonariusza, o której
mowa powyżej, wynosiła 0,52 zł za każdą poszczególną akcję. Oferta nabycia Akcji Serii G została
złożona i przyjęta przez jeden podmiot, który nabył łącznie 192.308 Akcji Serii G za łączną cenę
w wysokości 100.000,16 zł.
Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej przez akcjonariusza Emitenta oferty niepublicznej
Akcji Serii F
W dniu 10.04.2018 roku akcjonariusz Emitenta – Mateusz Zawadzki – członek Rady Nadzorczej
Emitenta, przeprowadził niepubliczną ofertę zbycia Akcji Serii F. Cena Akcji Serii F w ramach oferty
akcjonariusza, o której mowa powyżej, wynosiła 1,00 zł za każdą poszczególną akcję. Oferta nabycia
Akcji Serii F, została złożona i przyjęta przez jeden podmiot, który nabył łącznie 50.000 Akcji Serii F za
łączną cenę w wysokości 50.000 zł.
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Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej przez akcjonariusza Emitenta oferty niepublicznej
Akcji Serii G
W dniu 29.11.2018 roku akcjonariusz Emitenta – osoba fizyczna posiadająca poniżej 5 proc. udziału
w kapitale zakładowym Emitenta, przeprowadziła niepubliczną ofertę zbycia Akcji Serii G. Cena Akcji
Serii G w ramach oferty akcjonariusza, o której mowa powyżej, wynosiła 0,85 zł za każdą poszczególną
akcję. Oferta nabycia Akcji Serii G została złożona i przyjęta przez jeden podmiot, który nabył łącznie
100.000 Akcji Serii G za łączną cenę w wysokości 85.000 zł
3.3.

Ograniczenia w obrocie akcjami

Uprzywilejowanie Akcji
Z Akcjami Serii A, B, C, D, E, F, G oraz Akcjami Serii H, nie są związane jakiekolwiek szczególne
przywileje.
Zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe wynikające z instrumentów finansowych
Z Akcjami Serii A, B, C, D, E, F, G oraz Akcjami Serii H, nie jest związany obowiązek świadczeń
dodatkowych, jak również nie występują jakiekolwiek zabezpieczenia z nimi związane.
Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami
Statut Emitenta nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w obrocie Akcjami Emitenta.
Ograniczenia w obrocie Akcjami wynikające z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie,
Rozporządzenia MAR, Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzenia w sprawie
koncentracji
Obrót Akcjami Emitenta jako papierami wartościowymi spółki publicznej, podlega ograniczeniom
określonym w Ustawie o ofercie publicznej, Ustawie o obrocie, Rozporządzenie MAR, Ustawie
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzeniu w sprawie koncentracji.
Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej
Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz
na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie
z innych przyczyn, określone obowiązki, odnoszące się do tych czynności i zdarzeń.
Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, każdy kto:
strona 36 z 174

Dokument informacyjny ECC Games S.A.

1) osiągnął lub przekroczył 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc.,
50 proc., 75 proc. albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo
2) posiadał co najmniej 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc.,
75 proc. albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału
osiągnął odpowiednio 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc.,
75 proc. albo 90 proc. lub mniej ogólnej liczby głosów,
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni
roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej
z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub
w alternatywnym systemie obrotu - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia
transakcji.
Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym
mowa powyżej, powstaje również w przypadku: zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad:
•

10 proc. ogólnej liczby głosów o co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów.

•

33 proc. ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 proc. ogólnej liczby głosów.

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, 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 tych obowiązków.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać informacje o:
1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym
spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz
o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
4) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie;
5) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których
nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których
mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa
w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie
pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie
lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji;
6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których
w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art.
69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie
wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;
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7) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 5 i 7 i jej procentowym udziale
w ogólnej liczbie głosów.
Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.
Zgodnie z art. 69a ustawy o ofercie publicznej obowiązki związane z dokonaniem zawiadomienia
spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby
głosów w związku z:
1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
2) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są
związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to
sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo
głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za
należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.
Zgodnie z art. 69b Ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie,
który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub
zbywaniem instrumentów finansowych, które:
1) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do
nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub
2) odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne
podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy
instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne.
W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 1 powyżej, liczba głosów
posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia
uprawniony lub zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych. W przypadku
instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 2 powyżej, które są wykonywane wyłącznie przez
rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, związanych z tymi
instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do których w
sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta
danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa się zgodnie
z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym
dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych
regulacyjnych standardów technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji (Dz. Urz. UE L 120
z 13.05.2015, str. 2).
Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie. Pozycja długa oznacza pozycję
długą w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14
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marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka
kredytowego (Dz.Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.).
Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o ofercie, powstają również w przypadku wykonania
uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie
z ust. 1, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta
osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69 Ustawy
o ofercie.
Naruszenie określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej obowiązku zawiadomienia Komisji
o osiągnięciu lub przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów powoduje zgodnie z art. 89
ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej utratę przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z tych akcji.
Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest uwzględniane
przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje
w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia
2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych.
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają, odpowiednio,
również na:
1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów
w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku
z akcjami spółki publicznej;
2) funduszu inwestycyjnym - także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji
łącznie przez:
3) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
4) inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot podmiocie, w przypadku którego
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach
następuje w związku z posiadaniem akcji,
5) na 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:
a)

inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI
w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,

b)

inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
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6) na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
a)

przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu,
z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69
ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

b)

w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w
zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych,
z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać
prawo głosu na walnym zgromadzeniu,

c)

przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu;

7) 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;
8) łącznie wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub
prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub
zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;
9) 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 tych przepisach.
10) na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku
papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.
Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie
głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa powyżej,
a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów.
W przypadku zawarcia pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki
publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki
wobec spółki obowiązki, o których mowa powyżej, mogą być wykonywane przez jedną ze stron
porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.
Istnienie porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na
walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki domniemywa się w przypadku
posiadania akcji spółki publicznej przez:
1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;
2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
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3) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wskazanych powyżej obowiązków:
1) po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty
zależne;
2) po stronie podmiotu pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu
z akcji spółki publicznej, a akcjonariusz nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu
głosowania, wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;
3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest
ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa;
4) po stronie pełnomocnika niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na
rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych., wlicza
się liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach
papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie.
Ograniczenia w obrocie wynikające z Rozporządzenia MAR
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacją poufną jest - informacja określona w sposób
precyzyjny, która nie została podana do wiadomości publicznej, dotycząca bezpośrednio lub pośrednio
jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych,
a która w przypadku podania jej do publicznej wiadomości miałaby prawdopodobny znaczący wpływ
na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów
finansowych.
Przedmiotowa informacja uznaje się za określoną w sposób precyzyjny, jeżeli wskazuje ona 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 uprawnianiach 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 określoną w sposób
precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie
tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowolnieniem tych przyszłych okoliczności lub tego
przyszłego wydarzenia.
Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR, bezprawne ujawnienie informacji poufnej ma miejsce
wówczas, gdy osoba znajdująca się w posiadaniu informacji poufnej ujawnia tę informację innej osobie
z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności
w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków.
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Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:
a)

wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;

b)

rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych;

c)

bezprawnego ujawniania informacji poufnych.

Wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu
informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając na własnych rachunek lub na
rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja dotyczy.
Wykorzystanie informacji poufnej może również polegać na anulowaniu lub zmianie zlecenia
dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku, gdy zlecenie
złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za
wykorzystywanie informacji poufnej.
Udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby
do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu
informacji poufnych oraz:
a)

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

b)

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

Art. 14 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji
poufnej z racji:
a)

bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta lub
uczestnika rynku uprawnień do emisji;

b)

posiadania udziałów w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;

c)

posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków;
lub

d)

zaangażowania w działalność przestępczą.

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi
związane są obowiązane do powiadomienia Emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na
własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów
pochodnych bądź powiązanych z nimi instrumentami finansowymi. Termin na powiadomienia
o przedmiotowych transakcjach wynosi 3 dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek powiadomienia
Emitenta oraz KNF powstaje, gdy łączna kwota transakcji dokonana przez daną osobę w danym roku
kalendarzowym osiągnie próg 5.000 euro.
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Przez osoby pełniące obowiązki zarządcze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia MAR rozumie
się osobę związaną z Emitentem, która:
a)

jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; lub

b)

pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa w punkcie powyżej,
przy czym ma stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego
podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy
rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu.

Przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 26
Rozporządzenia MAR rozumie się:
a)

małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego
z małżonkiem;

b)

dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;

c)

członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
przez okres co najmniej roku; lub

d)

osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni
osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba
taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić
korzyści.

Powiadomienie ww. osób obejmuje następujące transakcje:
a)

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych Emitenta lub instrumentów dłużnych Emitenta lub
do instrumentów pochodnych bądź powiązanych z nimi instrumentami finansowymi;

b)

zastawienia lub pożyczenie lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów
pochodnych bądź powiązanych z nimi instrumentami finansowymi;

c)

zawierane przez osobę zawodowo zajmującą się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub
wykonywaniu zleceń lub przez inną osobę w imieniu osoby pełniącej funkcję zarządcze lub osoby
blisko związane z taka włączając w to transakcję zawierane w ramach uznania;

d)

dokonywane z tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie, określonej w dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/138/WE w przypadku, gdy:
i.

ubezpieczającym jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką
osobą;

ii.

ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający;

iii. ubezpieczający ma prawo lub swobodę podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących
konkretnych instrumentów w ramach polisy ubezpieczeniowej na życie lub wykonywania
transakcji dotyczących konkretnych instrumentów w ramach przedmiotowej polisy na życie.
Dodatkowo w Rozporządzeniu nr 2016/522 w art. 10 został doprecyzowany katalog transakcji
objętych obowiązkiem wynikającym z art. 19 Rozporządzenia MAR. Katalog ten obejmuje:
a)

nabycie, zbycie, krótką sprzedaż, subskrypcje lub wymianę;
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b)

przyjęcie lub realizacja opcji na akcje, w tym opcji na akcje przyznanej osobie pełniącej obowiązki
zarządcze lub pracownikom w ramach ich pakietu wynagrodzeń, oraz zbycie akcji pochodzących
z realizacji opcji na akcje;

c)

zawarcie umowy swapu akcyjnego lub realizacja swapu akcyjnego;

d)

transakcje na instrumentach pochodnych lub z nimi związanych, w tym transakcje rozliczane
w środkach pieniężnych;

e)

zawarcie kontraktu różnic kursowych obejmującego instrument finansowy przedmiotowego
emitenta lub uprawnienia do emisji lub oparte na nich produkty sprzedawane na aukcji;

f)

nabycie, zbycie lub wykonanie praw, w tym opcji sprzedaży i kupna, a także warrantów;

g)

subskrypcje podwyższenia kapitału lub emisja instrumentów dłużnych;

h)

transakcje

obejmujące

instrumenty

pochodne

i

instrumenty

finansowe

powiązane

z instrumentem dłużnym przedmiotowego emitenta, w tym swapy ryzyka kredytowego;
i)

transakcje warunkowe uzależnione od spełnienia określonych warunków i faktyczne wykonanie
takich transakcji;

j)

automatyczną lub nieautomatyczną konwersję instrumentu finansowego na inny instrument
finansowy, w tym zamianę obligacji zamiennych na akcje;

k)

dokonane lub otrzymane darowizny, w tym darowizny pieniężne oraz otrzymany spadek;

l)

transakcje, których przedmiotem są indeksowane produkty, koszyki i instrumenty pochodne
w zakresie wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;

m) transakcje, których przedmiotem są akcje lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
w tym alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI), o których mowa w art. 1 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (1), w zakresie wymaganym zgodnie z art. 19
rozporządzenia (UE) nr 596/2014;
n)

transakcje dokonane przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w który
osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką osobą zainwestowała,
w zakresie wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;

o)

transakcje dokonane przez osobę trzecią na podstawie uprawnienia do indywidualnego
zarządzania portfelem lub składnikiem aktywów, w imieniu lub na korzyść osoby pełniącej
obowiązki zarządcze, lub osoby blisko związanej z taką osobą;

p)

zaciąganie lub udzielanie pożyczek w postaci papierów wartościowych lub instrumentów
dłużnych emitenta lub powiązanych z nimi instrumentów pochodnych lub innych instrumentów
finansowych.

Zgodnie z art 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR okres zamknięty w przypadku raportów okresowych
wynosi 30 dni kalendarzowych liczonych przed przekazaniem do publicznej wiadomości raportu
okresowego.
Emitent zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR może zezwolić osobie pełniącej u niego
obowiązki zarządcze na dokonanie transakcji na własny rachunek lub rachunek osoby trzeciej
w trakcie trwania okresu zamkniętego:
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a)

na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności takich
jak poważne trudności finansowe, wymagające natychmiastowej sprzedaży akcji;

b)

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 ulegnie zmianie lub cech transakcji z nimi
związanych.

Jednocześnie w art. 7 - 9 Rozporządzenia nr 2016/522 zostały doprecyzowane przesłanki udzielenia
przez Emitenta zgody na zwolnienie osoby pełniącej u niego obowiązki zarządcze z okresu
zamkniętego.
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia nr 2016/522 osoba pełniąca obowiązki zarządcze ma prawo
prowadzić obrót w okresie zamkniętym, o ile:
a)

zajdzie jedna z okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR;

b)

jest wstanie wykazać, że nie mogła dokonać określonej transakcji w innym momencie niż
w okresie zamkniętym.

Podejmując decyzję o udzieleniu zgody na przeprowadzenie natychmiastowej sprzedaży swoich akcji
w okresie zamkniętym, Emitent dokonuje indywidualnej oceny każdego wniosku pisemnego, o którym
mowa w art. 7 ust. 2 Rozporządzenia nr 2016/522, złożonego przez osobę pełniącą obowiązki
zarządcze. Emitent ma prawo do udzielenia zgody na natychmiastową sprzedaż akcji jedynie
w przypadku, gdy okoliczności takich transakcji można uznać za wyjątkowe. Okoliczności, uważa się
za wyjątkowe, gdy są niezwykle pilne, nieprzewidziane i istotne oraz jeżeli ich przyczyna ma charakter
zewnętrzny wobec osoby pełniącej obowiązki zarządcze, a osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie ma
nad nimi żadnej kontroli. Emitent oprócz innych wskaźników uwzględni, czy i w jakim stopniu osoba
pełniąca obowiązki zarządcze:
a)

w momencie składania wniosku musi wypełnić zobowiązanie finansowe lub zaspokoić roszczenie
finansowe możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej;

b)

musi wypełnić zobowiązanie wynikające z sytuacji lub znajduje się w sytuacji, która zaistniała
przed rozpoczęciem okresu zamkniętego i w której wymaga się płatności danej kwoty na rzecz
osoby trzeciej, w tym zobowiązania podatkowe, a nie może wypełnić zobowiązania finansowego
lub zaspokoić roszczenia finansowego za pomocą środków innych niż natychmiastowa sprzedaż
akcji.

Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia nr 2016/522 Emitent ma prawo udzielić zgody osobie pełniącej
u niego obowiązki zarządcze na obrót na własny rachunek lub na rachunek osoby trzeciej w okresie
zamkniętym między innymi, ale nie wyłącznie, w okolicznościach, w których ta osoba pełniąca
obowiązki zarządcze:
a)

otrzymała lub przyznano jej instrumenty finansowe w ramach programu akcji pracowniczych,
jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:
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i.

Emitent wcześniej zatwierdził program akcji pracowniczych i jego warunki zgodnie
z prawem krajowym, a w warunkach programu akcji pracowniczych określono moment
udzielenia lub przyznania instrumentów finansowych oraz ich kwotę, lub podstawę
wyliczenia takiej kwoty oraz pod warunkiem, że nie ma żadnych możliwości podejmowania
decyzji w ramach swobody uznania;

ii.

osobie pełniącej obowiązki zarządcze nie przysługuje żadna swoboda uznania w zakresie
przyjmowania udzielonych lub przyznanych instrumentów finansowych;

b)

otrzymała lub przyznano jej instrumenty finansowe w ramach programu akcji pracowniczych,
który ma miejsce w okresie zamkniętym, jeżeli zastosowano wcześniej zaplanowane
i zorganizowane podejście w odniesieniu do warunków, okresowości, momentu udzielenia, grupy
osób uprawnionych, którym przyznano instrumenty finansowe, i wartości instrumentów
finansowych, które mają zostać udzielone; udzielenie lub przyznanie instrumentów finansowych
odbywa się zgodnie z określonymi ramami regulacyjnymi, dzięki którym żadna informacja poufna
nie może mieć wpływu na udzielenie ani na przyznanie instrumentów finansowych;

c)

korzysta z praw opcji, warrantów lub zamiany obligacji zamiennych przydzielonych jej w ramach
programu akcji pracowniczych, w przypadku, gdy termin ważności takich praw opcji, warrantów
lub obligacji zamiennych przypada na okres zamknięty, a także dokonuje sprzedaży akcji
nabytych w wyniku skorzystania z praw opcji, warrantów lub zamiany obligacji zamiennych,
jeżeli spełnione zostaną wszystkie z następujących warunków:
i.

osoba pełniąca obowiązki zarządcze powiadamia emitenta o swojej decyzji o skorzystaniu
z praw opcji, warrantów lub zamianie obligacji zamiennych co najmniej cztery miesiące
przed upływem terminu ważności;

ii.

decyzja osoby pełniącej obowiązki zarządcze jest nieodwracalna;

iii. osoba pełniąca obowiązki zarządcze otrzymała zezwolenie od Emitenta przed otrzymaniem
dochodu;
d)

uzyskuje instrumenty finansowe Emitenta w ramach programu akcji pracowniczych, jeżeli
spełnione zostaną następujące warunki:
i.

osoba pełniąca obowiązki zarządcze przystąpiła do programu przed okresem zamkniętym
z wyjątkiem sytuacji, w których nie może przystąpić do programu w innym momencie ze
względu na datę rozpoczęcia zatrudnienia;

ii.

osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie zmienia warunków swojego uczestnictwa
w programie ani nie odwołuje swojego uczestnictwa w programie w okresie zamkniętym;

iii. operacje zakupu zorganizowano w wyraźny sposób zgodnie z warunkami programu, a osoba
pełniąca obowiązki zarządcze nie ma żadnego prawa ani prawnej możliwości ich zmiany
w okresie zamkniętym, lub operacje zakupu zaplanowano w ramach programu w celu
interwencji w określonym dniu, który przypada w okresie zamkniętym;
e)

przenosi lub otrzymuje, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe pod warunkiem, że
instrumenty przenoszone są między dwoma rachunkami osoby pełniącej obowiązki zarządcze
i, że takie przeniesienie nie skutkuje zmianą ceny instrumentów finansowych;

f)

nabywa kwalifikacje lub uprawnienia do akcji Emitenta, a ostatni dzień takiego nabycia na mocy
umowy spółki lub wewnętrznych przepisów Emitenta przypada w okresie zamkniętym, pod
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warunkiem, że osoba pełniąca obowiązki zarządcze przedłoży Emitentowi dowód potwierdzający
powody, dla których to nabycie nie miało miejsca w innym czasie, a Emitent uzna przedstawione
wyjaśnienie za odpowiednie.
Ograniczenia w obrocie wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 13 ust. 1 nakłada na każdego przedsiębiorcę
obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
jeżeli:
1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub
2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących
w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość
50.000.000 euro.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia, o którym
mowa powyżej, dotyczy zamiaru:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
2) przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub
w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;
3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
4) nabycia przez przedsiębiorcę mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa),
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość
10.000.000 euro.
Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie podlega zgłoszeniu zamiar
koncentracji:
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;
2) jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, w przypadku połączenia dwóch lub więcej samodzielnych
przedsiębiorców lub utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, nie
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;
3) 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
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przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;
4) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów
w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest
prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje lub udziały innych
przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia
lub objęcia, oraz że:
a)

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

b)

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

5) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;
6) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, 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;
7) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgodnie z art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie koncentracji przez
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy badaniu wysokości obrotu
bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji,
jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy
bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Dodatkowo art. 16 ust. 2 tejże ustawy stanowi, iż przy
badaniu wysokości obrotu przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, bierze się pod
uwagę obrót zarówno tego przedsiębiorcy jak i jego przedsiębiorców zależnych oraz przedsiębiorców
jest przejmowana kontrola i ich przedsiębiorców zależnych.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszenia zamiaru
koncentracji dokonują:
1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy albo
2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę albo
3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy albo
4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy.
Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w przypadku, gdy koncentracji
dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców
zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.
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Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone w terminie
miesiąca od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których
zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie
koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających
dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków.
Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia
wydania zgody na dokonanie koncentracji koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu może, na
wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji, przedłużyć, w drodze postanowienia, ten
termin o rok, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której
koncentracja może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze
decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 proc. przychodu osiągniętego w roku
rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie
dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej
równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie podał nieprawdziwe
dane w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, a także jeżeli nie udzielił żądanych informacji bądź udzielił
informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów może ponadto nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną
w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji
lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę
pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę
pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta
umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, a także uprzednie naruszenie przepisów tejże ustawy.
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie
koncentracji, gdy koncentracja została dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest
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możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 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;

przy czym decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.
W przypadku niewykonania decyzji w sprawie z zakresu koncentracji Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału
spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 k.s.h. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności
umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Ograniczenia w obrocie wynikające z Rozporządzenia w sprawie koncentracji
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z regulacji
zawartych w Rozporządzeniu w sprawie koncentracji.
Rozporządzenie w sprawie koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji
o wymiarze unijnym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które
przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.
Rozporządzenie w sprawie koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej
zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje unijne podlegają zgłoszeniu do
Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
1) zawarciu umowy,
2) ogłoszeniu publicznej oferty lub
3) przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w sprawie koncentracji można
również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania
koncentracji o wymiarze unijnym. Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie
takiej koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw zyskuje wymiar unijny w następujących przypadkach:
1) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi
więcej niż 5 miliardów euro, oraz
2) gdy łączny obrót przypadający na Unię Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 250 milionów euro,
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chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie
swoich łącznych obrotów, przypadających na Unię Europejską w tym samym państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw zyskuje wymiar unijny również w przypadku, gdy:
1)

łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi
więcej niż 2,5 miliarda euro;

2)

w każdym z co najmniej trzech krajów Unii Europejskiej łączny obrót wszystkich
zainteresowanych przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100
milionów euro;

3)

w każdym z co najmniej trzech krajów Unii Europejskiej łączny obrót każdego z co najmniej
dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 milionów euro, oraz

4)

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

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych
obrotów przypadających na Unię Europejską w jednym i tym samym kraju Unii Europejskiej.
3.4.

Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych

Akcje Serii A , B, C, D, E, F
Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C, Akcje Serii D, Akcje Serii E, Akcje Serii F, zostały wyemitowane
na podstawie postanowień Statutu Emitenta w procesie przekształcenia Emitenta w trybie przepisu
art. 551 i nast. k.s.h. Uchwała nr 3 podjęta w dniu 28 lipca 2017 roku przez Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników ECC GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie w sprawie przekształcenia ECC GAMES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną, sporządzonym w formie aktu notarialnego z dnia 28 lipca
2017 roku, przed Jadwigą Zacharzewską, notariuszem w Warszawie, prowadzącą Kancelarię
Notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, Repertorium A. nr 2161/2017.
Stosowne postanowienie Statutu Emitenta (§ 6) na dzień podjęcia wyżej wskazanej uchwały brzmiało:
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Akcje Serii A, B, C, D, E, F zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 5 września
2017 roku.
Akcje Serii G
Akcje Serii G zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 podjętej w dniu 29 września 2017 roku
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ECC GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 29
września 2017 roku przez Jadwigę Zacharzewską notariusza w Warszawie, prowadzącą Kancelarię
Notarialną na zasadach spółki cywilnej z notariuszem Anną Niżyńską, w Warszawie przy ulicy
Świętokrzyskiej numer 18, Repertorium A. nr 2773/2017. Uchwała ta brzmi, jak następuje:
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Akcje Serii G zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 28 listopada 2017 roku.
Emitent w ramach przeprowadzonej oferty prywatnej sporządził dokument ofertowy zgodny
z postanowieniami zawartymi w § 15 c Regulaminu.
Akcje Serii H
Akcje Serii H zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 podjętej w dniu 5 lipca 2018 roku przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ECC GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 5 lipca
2018 roku przez notariusza Anną Niżyńską w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną na
zasadach spółki cywilnej z notariuszem Anną Niżyńską, w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej
numer 18, Repertorium A. nr 2369/2018. Uchwała ta brzmi, jak następuje:
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Akcje Serii H zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 12 września 2018 roku.
Emitent w ramach przeprowadzonej oferty prywatnej sporządził dokument ofertowy zgodny
z postanowieniami zawartymi w § 15 c Regulaminu.
3.5

Cele emisji Akcji Serii G oraz Akcji Serii H

Emitent środki pozyskane w wyniku przeprowadzonej subskrypcji prywatnej Akcji Serii G wysokości
1.423.552 zł po opłaceniu kosztów oferty w kwocie 158.503,91 zł, oraz środki pozyskane w wyniku
przeprowadzonej subskrypcji prywatnej Akcji Serii H w łącznej wysokości 1.090.000,80 zł po
opłaceniu kosztów oferty w kwocie 56.989,21 zł, planuje przeznaczyć na dalszą działalność Emitenta,
w tym na pokrycie kosztów związanych tworzeniem i rozwojem gier produkowanych przez Emitenta
w tym w szczególności na tworzenie gry Drift19 (planowana premiera – 1Q/2Q 2019), której
szczegółowy opis został zaprezentowany w rozdz. 4.14.2.
Emisja akcji serii H została przeprowadzona niezależne od postanowień umowy inwestycyjnej
zawartej w dniu 29 września 2017 roku o której mowa w pkt pkt. 4.7 ppkt III Dokumentu
informacyjnego.
--Emitent ocenia, że posiada niezbędną wiedzę i zasoby, aby systematycznie rozwijać swoją działalność.
W szczególności dzięki środkom pozyskanym w wyniku ofert prywatnych Akcji Serii G i H, ma
zapewnione dodatkowe finansowanie dla bieżącej działalności.
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3.6.

Sposób opłacenia Akcji

Akcje Serii A, B, C, D, E, F
Akcje Serii A, B, C, D, E, F powstały i zostały objęte w ramach przekształcenia poprzednika prawnego
Emitenta, tj. ECC Games sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Wartość Akcji Serii A, B, C, D, E, F została określona
zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ECC Games sp. z o.o. sporządzonym dla celów przekształcenia
spółki w spółkę akcyjną.
Akcje Serii G
2.737.600

Akcji Serii G zostało w całości objęte za gotówkę.

Akcje Serii H
1.557.144

3.7.

Akcji Serii H zostało w całości objęte za gotówkę.

Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje Serii A – F uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia rejestracji Spółki w rejestrze
przedsiębiorców, tj. od dnia 5 września 2017 roku.
Akcję serii G uczestniczą w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy kończący się
w dniu 31 grudnia 2017 roku.
Akcję serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy kończący się
w dniu 31 grudnia 2018 roku.
Jednocześnie z uwagi na fakt, iż w ramach przekształcenia poprzednika prawnego Emitenta nie doszło do
zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzednika prawnego w związku z czym akcje serii A – G są równe
w prawach i uczestniczą w prawie do dywidendy za zysk osiągnięty w 2017 roku.
W dniu 26 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 7
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku w wysokości
215.459,33 zł netto, poprzez przekazania go w całości na kapitał zapasowy Spółki.
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3.8.

Prawa wynikające z instrumentów finansowych

Prawa, obowiązki i ograniczenia związane z Akcjami Emitenta są określone przepisami k.s.h., innych
przepisów prawa oraz postanowieniami Statutu.
3.8.1. Prawa o charakterze majątkowym
Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym:
•

prawo do udziału w zysku - zgodnie z art. 347 §1 k.s.h. akcjonariusze mają prawo do udziału
w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który
został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom; ponieważ żadna
z Akcji nie jest uprzywilejowana co do dywidendy, zysk przeznaczony przez walne zgromadzenie
do wypłaty akcjonariuszom Emitenta dzieli się, zgodnie z art. 347 §2 k.s.h. w stosunku do liczby
Akcji; co oznacza, iż na każdą akcję przypada dywidenda w jednakowej wysokości; zgodnie z art.
348 §2 i §3 k.s.h. uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym
przysługiwały akcje w dniu dywidendy ustalonym przez walne zgromadzenie;

•

prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) - zgodnie z art. 433 §1 k.s.h.
akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru)
w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji; w interesie spółki walne zgromadzenie może
uchwałą pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części; podjęcie takiej uchwały
wymaga większości 4/5 głosów; a uchwała może zostać podjęta tylko wtedy, gdy pozbawienie
akcjonariuszy prawa poboru akcji zostało zapowiedziane w porządku obrad walnego
zgromadzenia; podejmowanie uchwały o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczne, jeżeli
uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki stanowi, że nowe akcje mają być objęte
w całości przez instytucję finansową (subemitenta) z obowiązkiem oferowania ich następnie
akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych
w uchwale albo, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im
akcji;

•

prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji - stosownie do art. 474 §2 k.s.h.
w przypadku likwidacji spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej
wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do wysokości dokonanych przez każdego
z nich wpłat na kapitał zakładowy;

•

prawo do zbycia akcji - zgodnie z art. 337 §1 k.s.h., akcje są zbywalne; jednocześnie Statut
Emitenta nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie;

•

prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach - akcje mogą być przedmiotem
zastawu lub użytkowania ustanowionego przez ich właściciela;

•

prawo do umorzenia akcji - zgodnie z § 9 Statutu Emitenta każda akcja może być umorzona
w drodze jej wykupu przez spółkę za zgodą akcjonariusza;

•

prawo związane z wykupem akcji - zgodnie z art. 416 §4 i 417 §4 k.s.h. skuteczność uchwały
w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych
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akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę, o ile w statucie spółki nie został zamieszczony
zapis, przewidujący możliwość istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki bez konieczności
wykupu akcji w sytuacji, gdy uchwała zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów
w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
3.8.2. Prawa o charakterze korporacyjnym
Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze
korporacyjnym:
•

prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz prawo do głosowania na walnym
zgromadzeniu - na podstawie art. 412 §1 k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu; zgodnie z art. 411 §1 k.s.h.
każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu; głos może być oddany przez pełnomocnika, przy
czym pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej; zgodnie
z art. 4111 §1 k.s.h. akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu
drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia, w chwili obecnej
regulamin walnego zgromadzenia obowiązujący u Emitenta nie przewiduje jednak takiej
możliwości; zgodnie z art. 4065 §1 k.s.h. statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w chwili obecnej Statut Emitenta nie
przewiduje takiej możliwości;

•

prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 399 §3 k.s.h.
akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50 proc. kapitału zakładowego spółki lub co najmniej
50 proc. ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie;

•

prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złożenia
wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - zgodnie
z art. 400 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału
zakładowego spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia
określonych spraw w porządku tego zgromadzenia; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych
postanowień w tej kwestii;

•

prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego
walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze
reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki mogą żądać umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia; Statut Emitenta nie
przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii;

•

prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego
zgromadzenia - zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co
najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki publicznej mogą przed terminem walnego
zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
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zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad; Statut Emitenta
nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii;
•

prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427
k.s.h.;

•

prawo do żądania wyboru rady nadzorczej odrębnymi grupami - zgodnie z art. 385 §3 k.s.h. na
wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór
rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze
głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady
nadzorczej;

•

prawo do uzyskania informacji o spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa
zgodnie z art. 428 k.s.h.;

•

prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt spółki określonego zagadnienia związanego
z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw - zgodnie z art. 84 i 85 Ustawy
o ofercie publicznej uchwałę w tym przedmiocie podejmuje walne zgromadzenie na wniosek
akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów;

•

prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz do imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej - wynikające
z art. 328 §6 k.s.h.;

•

prawo do żądania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta
najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art. 395 §4 k.s.h.;

•

prawo do przeglądania w lokalu zarządu spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego
sporządzenia - wynikające z art. 407 §1 k.s.h. oraz do żądania przesłania listy akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu pocztą elektroniczną - wynikające z art.
407 §1 k.s.h.;

•

prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego
zgromadzenia w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art. 407 §2
k.s.h.;

•

prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez
wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej trzech osób; wniosek mogą złożyć
akcjonariusze posiadający 10 proc. kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym
zgromadzeniu; wnioskodawcy mają prawo wy-boru jednego członka komisji - wynikające z art.
410 §2 k.s.h.;

•

prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd
odpisów uchwał - wynikające z art. 421 §3 k.s.h.;

•

prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych
w art. 486 i 487 k.s.h.;
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•

prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego
sporządzenia - wynikające z art. 341 §7 k.s.h.;

•

prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie
odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 §1 k.s.h. (w przypadku połączenia spółki),
w art. 540 §1 k.s.h. (w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 k.s.h. (w przypadku
przekształcenia spółki);

•

prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji,
czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki albo spółdzielni
będącej akcjonariuszem Emitenta, albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał;. żądanie
udzielenia informacji oraz odpowiedź powinna być złożone na piśmie - wynikające z art. 6 k.s.h.;

•

prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji
(przymusowy wykup akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie
lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami
będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie
publicznej, osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce - wynikające z art.
82 Ustawy o ofercie publicznej;

•

prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął
lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów w danej spółce publicznej - zgodnie z art. 83
Ustawy o ofercie publicznej takiemu żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie
akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów, jak również podmioty
wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia; obowiązek nabycia akcji
od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa
w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają
wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90 proc. ogólnej liczby
głosów;

•

prawa akcjonariuszy wynikające z przepisów Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania
uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo
depozytowe, które może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych zgodnie z zapisami Ustawy o obrocie; zgodnie z art. 328 §6 k.s.h. akcjonariuszom
posiadającym zdematerializowane akcje spółki handlowej przysługuje uprawnienie do
imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu spółki publicznej; akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki
handlowej nie przysługuje natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji; roszczenie o
wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje, które nie zostały
zdematerializowane.
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3.9. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości
Zgodnie z art. 395 k.s.h., w przypadku Emitenta organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale
zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które
powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Zarząd Emitenta nie planuje wypłaty dywidendy w najbliższych latach. Wypracowany zysk Spółki
zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. Emitent wskazuje, że polityka w zakresie dywidendy
w pierwszej kolejności będzie mieć na względzie zapewnienie Spółce płynności finansowej oraz
kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności.
3.10. Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami
finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym
Ze względu na fakt, że informacje zamieszczone poniżej, dotyczą jedynie zasad opodatkowania
dochodów z akcji, zaleca się, by inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji
w tym zakresie skorzystali z usług doradców podatkowych, finansowych i prawnych.
3.10.1. Odpowiedzialność Emitenta jako płatnika
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Emitent, który dokonuje
wypłat należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych, obowiązany jest, jako płatnik, pobierać
w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego
podatku przekazywane są przez Emitenta w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Według stanowiska
Ministerstwa Finansów, wyrażonego w piśmie nr BP/PZ/883/02 z dnia 5 lutego 2002 roku,
skierowanym do KDPW, płatnikiem podatku jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów
wartościowych, na którym zapisane są należące do osoby fizycznej akcje uprawniające do uzyskania
wypłaty z tytułu dywidendy.
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje pojęcie „dochodu
z udziału w zyskach osób prawnych”. Stosownie do zawartej tam regulacji, dochodem z udziału
w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych, jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji,
dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki - w celu umorzenia tych akcji, wartość
majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie
kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał
z innych kapitałów osoby prawnej.
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3.10.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych płaci się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości
19 proc. uzyskanego przychodu (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów).

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji
Zgodnie z art. 30b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany jest dochód
uzyskany z odpłatnego zbycia akcji. Zasadą jest, iż przedmiotem opodatkowania jest dochód w postaci
różnicy pomiędzy przychodem, to jest sumą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania
przychodu, które stanowią wydatki poniesione na objęcie akcji. Dochody uzyskane ze sprzedaży akcji
opodatkowane są 19 proc. stawką podatku. Osoba fizyczna obowiązana jest do osobistego
zadeklarowania przychodu i naliczenia podatku w oddzielnym zeznaniu rocznym oraz odprowadzenia
podatku do właściwego urzędu skarbowego.
3.10.3. Opodatkowanie dochodów osób prawnych
Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody (przychody)
z dywidend oraz z tytułu innego udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym
w wysokości 19 proc. uzyskanego przychodu (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów).
Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji
Dochody z odpłatnego zbycia akcji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (czyli zgodnie
z art. 19 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Wydatki na objęcie lub nabycie akcji nie
są kosztem uzyskania przychodu podatnika w dacie ich poniesienia, jednakże uwzględnia się je przy
ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych).
3.10.4. Opodatkowanie dochodów osób zagranicznych
Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19 proc. przychodu spoczywa na Emitencie,
w przypadku, gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz
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inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
czyli:
•

osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art.
3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i

•

osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania
(art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Należy jednak mieć na uwadze, iż zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów
z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych
mogą być zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi
pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca
zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych
powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.
Ponadto należy pamiętać, iż zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia
podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod
warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od
podatnika certyfikatem rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej.
W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod
warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym
od niego certyfikatem rezydencji.
Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia od podatku dochodowego
dochody (przychody) z dywidend oraz z innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli
łącznie spełnione są następujące warunki:
1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest
spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości
swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
3) spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziałów
(akcji) w kapitale spółki wypłacającej te dochody;
strona 68 z 174

Dokument informacyjny ECC Games S.A.

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

spółka uzyskująca dochody (przychody), o której mowa powyżej, albo

b)

zagraniczny zakład spółki uzyskującej dochody (przychody), o której mowa powyżej.

Opisane powyżej zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada nie mniej niż 10 proc. udziałów
(akcji) w spółce wypłacającej te należności nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Co przy tym istotne,
zwolnienie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania
nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału
w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa
po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania
udziałów (akcji) w wymaganej minimalnej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka
uzyskującej dochody (przychody), o której mowa powyżej, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz
z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) w wysokości 19 proc. dochodów (przychodów)
do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki
nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym spółka po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.
Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku, gdy zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane
przez niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z brzmieniem art. 30 §1
Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania
od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu odpowiada za
podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym
swoim

majątkiem.

Odpowiedzialność

ta

jest

niezależna

od

woli

płatnika.

Przepisów

o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią
inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.
Podsumowując, dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne
i prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania podlegają opodatkowaniu w Polsce na zasadach opisanych
powyżej, natomiast dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne
i prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska zawarła umowę
o unikaniu podwójnego opodatkowania nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, jeżeli odpowiednia
umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania tak stanowi.
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3.10.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych
będących instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie:
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym;
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych;
c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie
(a więc także w ramach Alternatywnego systemu obrotu);
d) dokonywana poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie przez
firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te
firmy w ramach obrotu zorganizowanego;
jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. W innych przypadkach zbycie praw
z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych
w wysokości 1 proc. wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust.1 pkt 1 lit. b
Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji zgodnie z art. 4 pkt 1 tejże ustawy
do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych zobowiązany jest kupujący.
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4. Dane o Emitencie
4.1.

Informacje o Emitencie

Firma:

ECC Games S.A.

Forma prawna:

spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Hanki Czaki 2 lok. 7, 01-588 Warszawa

Tel.

+ 48 604 588 277

Internet:

www.eccgames.pl

E-mail:

b2b@eccgames.com

4.2.

Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej
identyfikacji podatkowej, lub inny numer, pod którym został wpisany Emitent zgodnie
z przepisami prawa obowiązującymi w danej jurysdykcji

KRS:

0000693352

REGON:

147481416

NIP:

5252599944

4.3.

Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony

Czas trwania Emitenta nie został oznaczony.
4.4.

Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent powstał w wyniku przekształcenia ECC Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ECC GAMES sp. z o.o. w sprawie przekształcenia,
obejmująca m.in. zgodę na treść Statutu Emitenta, została podjęta w dniu 28 lipca 2017 roku przez
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ECC GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie.
4.5.

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru,
a w przypadku, gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania
zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał

Sądem rejestrowym, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru, jest Sąd
Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Emitent został wpisany do właściwego rejestru w dniu 5 września 2017 roku.
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4.6.

Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia,
licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu - dodatkowo przedmiot i
numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji ani zgody
żadnego organu.
4.7.

Krótki opis historii Emitenta

Istotne zdarzenia w historii poprzednika prawnego Emitenta (ECC Games sp. z o.o.)
Lp.

Data

Opis zdarzenia

1.

Rok 2010

rejestracja działalności gospodarczej Eccentricity Piotr Wątrucki;

2.

Październik 2011 roku

premiera gry Roll in the Hole we współpracy z Chillingo, na iOS,
Androida, Windows Phone, PS Vita;

3.

Listopad 2013 roku

premiera pierwszej gry z serii Tower Dwellers ;

4.

15.10.2014 roku

założenie ECC Games sp. z o.o. oraz wniesienie aportem działalności
gospodarczej Eccentricity Piotr Wątrucki o wartości 600.000 zł na
pokrycie 600 udziałów;

5.

15.10.2014 roku

zawarcie umowy inwestycyjnej z INOVO sp. z o.o. Venture Fund I
spółka komandytowo – akcyjna, w ramach której doszło do
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez utworzenie
200 nowych udziałów o wartości 640 tys. zł.;

6.

13.04.2015 roku

druga transza inwestycji INOVO sp. z o.o. Venture Fund I SKA, ramach
której fundusz objął dodatkowe 380 udziałów za 1.158 tys. zł.;

7.

Maj 2016 roku

premiera gry One Tap Tennis - iOS i Androida;

8.

27.12.2016 roku

rozpoczęcie współpracy z PlayWay S.A.;

9.

27.12.2016 roku

nabycie

przez

PlayWay

S.A.

nowo

utworzonych

udziałów

w podwyższonym kapitale zakładowym spółki;
10.

Luty 2017 roku

premiera gry Bestseller – BigFish;

11.

3.03.2017 roku

podpisanie umowy na przygotowanie i wydanie gry Car Mechanic
Simulator 18 ma platformę IOS/Android z PlayWay S.A.

12.

9.03.2017 roku

podpisanie umowy wydawniczej na grę Drift19 z PlayWay S.A.;

13.

31.05.2017 roku

podpisanie umowy wydawniczej na grę Car Mechanic Simulator na
konsolę Nintendo Switch z PlayWay S.A.;

14.

28.07.2017 roku

podjęcie uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyrażenia
zgody na przekształcenie spółki w spółkę akcyjną;

15.

Wrzesień 2017 roku

premiera gry Darkest Hunters – Android i Steam.
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Istotne zdarzenia w historii Emitenta:
Lp.

Data

Opis zdarzenia

1.

5.09.2017 roku

rejestracja przekształcenia ECC Games sp. z o.o. w spółkę akcyjną;

2.

29.09.2017 roku

podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia ws. emisji Akcji Serii G;

3.

Grudzień 2017 roku

premiera gry Car Mechanic Simulator 18 stworzonej na zlecenie
PlayWay S.A.;

4.

16.04.2018 roku

podpisanie umowy na przygotowanie i wydanie gry Ultimate Fishing
Simulator 2019 ma platformę IOS/Android z Ultimate Games S.A.

5.

16.04.2018 roku

podpisanie umowy na przygotowanie i wydanie gry Car Mechanic
Simulator 19 ma platformę IOS/Android z PlayWay S.A.;

6.

05.07.2018 roku

podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia ws. Emisji Akcji Serii H;

Umowy Inwestycyjne zawarte przez Emitenta
I.

Umowa inwestycyjna z dnia 15 października 2014 roku

W dniu 15 października 2014 roku Inovo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Venture Fund I
spółka komandytowo-akcyjna oraz Pan Piotr Wątrucki – aktualny Prezes Zarządu Emitenta, zawarli
umowę inwestycyjną w zakresie (1) utworzenia spółki ECC Games sp. z o.o., (2) zasad objęcia
udziałów, (3) ustalenia zasad funkcjonowania, zarządzania i nadzorowania ECC Games sp. z o.o oraz
(4) określenia zasad wyjścia Inovo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Venture Fund I spółka
komandytowo-akcyjna („Inovo”).
Niniejsza umowa został rozwiązana w związku z zawarciem w dniu 27 grudnia 2016 roku umowy
inwestycyjnej m.in. pomiędzy Emitentem, Inovo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Venture
Fund I spółkę komandytowo-akcyjną a PlayWay S.A.
II.

Umowa inwestycyjna z dnia 27 grudnia 2016 roku

Z uwagi na fakt, iż w pod koniec 2016 roku, poprzednik prawny Emitenta - ECC Games sp. z o.o
znajdował się w trakcie produkcji gier „Bestseller” na platformy PC, MAC, iOS i Android, „RPG” oraz
„MotoApo”, zaistniała konieczność pozyskania dodatkowego finansowania niezbędnego do
dokończenia ww. produkcji. W dniu 27 grudnia 2016 roku w została zawarta umowa inwestycyjna
pomiędzy poprzednikiem prawnym Emitenta - ECC Games sp. z o.o, a jego udziałowcami oraz PlayWay
S.A.
PlayWay S.A. zobowiązała się do dokonania inwestycji w ramach ECC Games sp. z o.o - poprzednika
prawnego Emitenta. Jednocześnie inwencją stron było dokonanie przekształcenia spółki ECC Games
sp. z o.o. w spółkę akcyjną oraz wprowadzenia nowoutworzonych akcji do alternatywnego systemu
obrotu na rynku NewConnect.
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Z uwagi na fakt, iż środki zainwestowane w poprzednika prawnego Emitenta pochodziły pośrednio
z środków publicznych, strony umowy ponownie przyjęły ustalenia z umowy inwestycyjnej zawartej
w dniu 15 października 2014 roku w następującym zakresie: tak długo jak Inovo spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Venture Fund I spółka komandytowo-akcyjna, będzie posiadała co najmniej jedną
akcję w kapitale zakładowym Emitenta, będą przysługiwały jej uprawnienia osobiste wskazane
w umowie poprzednika prawnego Emitenta, a następnie w statucie w przypadku przekształcenia.
W związku z zawarciem w dniu 29 września 2017 roku, kolejnej umowy inwestycyjnej zgodnie z jej
postanowienia ww. umowa inwestycyjna przestała obowiązywać z dniem 29 września 2017 roku.
III.

Umowa inwestycyjna z dnia 29 września 2017 roku

W dniu 29 września 2017 roku pomiędzy Zarządem Emitenta, akcjonariuszami Emitenta oraz Nowymi
Inwestorami doszło do zawarcia umowy inwestycyjnej („Umowa inwestycyjna”). Zgodnie z wolą stron
umowy, Nowi Inwestorzy postanowili przystąpić do Spółki oraz wyrazili gotowość do objęcia akcji
w ramach nowej emisji akcji serii G. Jednocześnie w ramach przedmiotowej Umowy inwestycyjnej jej
strony ustanowiły szereg zasady współpracy m.in. w zakresie (1) ustalenia zasad przeprowadzenia
nowej emisji Akcji Serii G jak również emisji kolejnych serii akcji (2) podjęcia działań zmierzających
do wprowadzenia instrumentów finansowych Emitenta do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect., (3) funkcjonowania Emitenta po objęciu przez inwestorów akcji serii G.
Dodatkowo strony przedmiotowej umowy ustaliły również m.in. (1) prawo powoływania jednego
członka Rady Nadzorczej Emitenta przez Nowych Inwestorów, (2) zasady wyjścia Nowych
Inwestorów ze Spółki, (3) prawo Nowych Inwestorów do przeliczenia inwestycji.
W konsekwencji zawarcia Umowy Inwestycyjnej do Spółki przystąpiło w ramach podwyższenia
kapitału dokonanego poprzez emisję akcji serii G łącznie 21 podmiotów, które w dalszej części
niniejszego Dokumentu informacyjnego określane będą jako „Nowi Inwestorzy”.
Wprowadzenie do obrotu
Spółka zobowiązała się do dołożenia należytej staranności w celu dokonania wszelkich czynności
faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F, G.
Nowa emisja akcji
Spółka zadeklarowała, a strony Umowy inwestycyjnej wyraziły zgodę, na możliwość przeprowadzenia
nowej emisji akcji po wprowadzeniu akcji serii A-G Emitenta do alternatywnego systemu obrotu na
rynku NewConnect, dedykowanej dla Inwestorów instytucjonalnych w terminie 24 miesięcy od dnia
zawarcia umowy o wartości do 2.000.000 zł. Jednakże z uwagi na fakt, iż postanowienia Umowy
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inwestycyjnej nie przewidują, żadnych kar umownych lub innych negatywnych konsekwencji na rzecz
strony która nie dopełniła założeń wynikających z Umowy inwestycyjnej, niniejsze postanowienia
mają charakter jedynie deklaratoryjny.
Wyjście z inwestycji
Nowym Inwestorom przysługuje prawo do wyjścia ze Spółki m.in. poprzez (1) sprzedaż akcji na rynku
NewConnect, (2) sprzedaż akcji inwestorowi zewnętrznemu, (3) sprzedaż akcji pozostałym
akcjonariuszom lub Spółce.
Uprawnienia osobiste Nowych Inwestorów
Nowym Inwestorom przysługuje łączne uprawnienie do powołania jednego Członka Rady Nadzorczej
Emitenta. Przedmiotowe uprawnienie pozostaje w mocy do czasu, posiadania chociażby jednej akcji
przez Nowych Inwestorów wskazanych w § 14 ust. 3a) Statutu Emitenta.
Przedmiotowe uprawnienie osobiste Nowych Inwestorów znajdują swoje odzwierciedlenie w § 14 ust.
3a Statutu Emitenta.
Uprawnienia osobiste Inovo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Venture Fund I spółka
komandytowo-akcyjna
Z uwagi na fakt, iż jeden z akcjonariuszy Emitenta, będący uprzednio wspólnikiem poprzednika
prawnego Emitenta, pokrył udziały z wykorzystaniem pośrednio środków publicznych, strony
Umowy inwestycyjnej ustaliły, iż tak długo jak Inovo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Venture Fund I spółka komandytowo-akcyjna będzie posiadała co najmniej jedną akcję w kapitale
zakładowym Emitenta, w następujących sprawach wymagane będzie oddanie przez Inovo spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Venture Fund I spółka komandytowo-akcyjna głosu „za” podczas
obrad Walnego Zgromadzenia:
1. zmiany statutu w zakresie przeniesienia siedziby poza terytorium Rzeczpospolitej Polski;
2. zmiany statutu w zakresie obejmującym zakaz prowadzenia przez Emitenta działalności
w zakresie: produkcji żelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego, rybołówstwa,
akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000, produkcji podstawowej
produktów rolnych o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008,
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadkach określonych
w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 , produkcji lub obrotu bronią,
wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi lub środkami odurzającymi, obrotu
nieruchomościami;
3. podjęcia przez Emitenta działalności gospodarczej w zakresie: produkcji żelaza i stali,
górnictwa węgla, budownictwa okrętowego, rybołówstwa i akwakultury, objętych
rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000, produkcji podstawowej produktów rolnych
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o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008, przetwarzania i wprowadzania
do obrotu produktów rolnych w przypadkach określonych w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia
Komisji (WE) nr 800/2008 , produkcji lub obrotu bronią, wyrobami tytoniowymi, napojami
alkoholowymi lub środkami odurzającymi, obrotu nieruchomościami;
4. zmiany statutu w zakresie obowiązującego Emitenta oraz podjęcia przez Emitenta działalności
w zakresie świadczenie usług finansowych;
5. podjęcia przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług finansowych;
6. zmiany statutu w zakresie wyłączenia lub ograniczenia podlegania przez Spółkę
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce;
7. podjęcia działalności przez Emitenta w zakresie wyłączenia lub ograniczenia podlegania przez
Spółkę nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce;
8. zmiany statutu Emitenta w zakresie zmniejszenia lub wykreślenia zobowiązania do
ograniczenia przez Emitenta o 20 proc. maksymalnych pułapów lub maksymalnych kwot
kwalifikowanych przysługujących Emitentowi pomocy publicznej innej niż przyznawana na
podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie
wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy, przez okres 3 lat od
dnia w którym Emitent otrzymał po raz pierwszy środki od inwestora – tj. do listopada 2017
roku;
9. zmiany statutu w zakresie obowiązujących Emitenta oraz podjęcia działalności w zakresie
usunięcia

zakazu

przeznaczenia

pozyskanych

od

Inovo

spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością Venture Fund I spółka komandytowo-akcyjna środków finansowych na
prowadzenie działalności w zakresie: faktoringu, leasingu, dzierżawy, najmu aktywów, usług
prawnych, usług księgowych, handlu hurtowego, detalicznego lub działalności gospodarczej
związanej z wywozem do państw członkowskich UE lub państw trzecich, jeżeli środki
otrzymane od Inovo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Venture Fund I spółka
komandytowo-akcyjna,

miałoby

być

związane

z ilością

wywożonych

produktów,

z tworzeniem funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi
związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
10. podjęcia przez Spółkę czynności skutkującym przeznaczenie środków finansowych
otrzymanych od Inovo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Venture Fund I spółka
komandytowo-akcyjna na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: faktoringu lub
leasingu, dzierżawy lub najmu aktywów, usług prawnych, usług księgowych, handlu
hurtowego lub detalicznego lub działalności gospodarczej w zakresie związanym z wywozem
do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, jeżeli środki otrzymane od
Inovo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Venture Fund I spółka komandytowo-akcyjna,
miałyby być związane z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem
sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem
działalności wywozowej.
Przedmiotowe uprawnienia osobiste znalazły swoje odzwierciedlenie w § 12 ust. 9 statutu Emitenta
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Prawo do przeliczenia inwestycji
Nowym Inwestorom, będzie przysługiwało prawo do objęcia akcji wyemitowanych przez Spółkę
w ramach kolejnych emisji, dedykowanych wyłącznie do nich po wartości nominalnej.
Zgodnie z postanowieniami Umowy inwestycyjnej, emisja akcji dedykowana do Nowych Inwestorów,
będzie możliwa jedynie w następujących przypadkach:
•

gdy wycena akcji nowej emisji, odpowiadająca cenie emisyjnej akcji nowej emisji dedykowanej
dla inwestorów instytucjonalnych, przeprowadzonej po wprowadzeniu Spółki do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, będzie niższa niż cena emisyjna Akcji
Serii G tj. 0,52 zł, powiększona o minimalną oczekiwaną stopę zwrotu, wynoszącą 15%
rocznie. W przypadku zaistnienia ww. zdarzenia, Zarząd Spółki podejmie starania do
przeprowadzenia nowej emisji akcji tak, aby każdemu z Nowych Inwestorów przysługiwało
prawo do objęcia dodatkowych akcji po cenie odpowiadającej ich wartości nominalnej,
w takiej liczbie, aby osiągnąć minimalną oczekiwaną stopę zwrotu, na poziomie 115 % ceny
emisyjnej nowej emisji akcji;

•

w przypadku nieosiągnięcia przez Emitenta zysku netto w 2019 roku w wysokości 1.350 tys.
zł. W ww. przypadku, Zarząd Spółki podejmie starania w celu przeprowadzenie nowej emisji
akcji dedykowanej dla Nowych Inwestorów w ilości nie większej niż łącznie 442.000 akcji
Spółki po cenie odpowiadającej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,10 zł (dziesięć
groszy).

Zarząd Emitenta zastrzega, iż ostateczna decyzja w kwestii przeprowadzenia przedmiotowych
emisji akcji na ww. warunkach będzie należała do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż zgodnie z postanowieniem przedmiotowej Umowy
inwestycyjnej, Nowym Inwestorom przysługuje prawo objęcia akcji po wartości nominalnej
w przypadku wystąpienia każdego z dwóch przypadków lub chociażby jednego z nich,
w konsekwencji czego istnieje możliwość dedykowana do Nowych Inwestorów w przypadku
wystąpienia dwóch przesłanek, dwóch emisji akcji lub jednej emisji wspólnej lub w przypadku
wystąpienia jednego zdarzenia, przeprowadzenia jednej emisji akcji. Na dzień sporządzenia
niniejszego Dokumentu informacyjnego Emitent, nie jest w stanie jednoznacznie doprecyzować
ilości możliwych do przeprowadzenia emisji.
Zakaz konkurencji
Członkowie Zarządu Emitenta jak długo będą w Zarządzie Emitenta jak również podmioty powiązane
z nimi zobowiązali się, iż bez zgody Nowych Inwestorów nie będą (1) prowadzili działalności
konkurencyjnej wobec Spółki, (2) wspólnikami lub akcjonariuszami posiadającymi pakiet kontrolny
nad innym podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Spółki, (3) nie podejmą
zatrudniania w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego w podmiocie konkurencyjnym,
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(4) świadczyć usług na rzecz podmiotów konkurencyjnych, (5) nakłaniać osoby współpracujące ze
Spółką do niewykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wobec Spółki, (6)
podejmować działań zmierzających do nakłaniania kontrahentów Emitenta do rozwiązania umów ze
Spółką, (7) propagowania informacji o Emitencie mogących zaszkodzić wizerunkowi i renomie Spółki.
Wpływ umowy na pozostałe umowy inwestycyjne zawarte przez poprzednika prawnego Emitenta
Jednocześnie Emitent wskazuje, iż ww. umowa inwestycyjna zastępuje wszelkie wcześniejsze zawarte
przez Emitenta lub poprzednika prawnego umowy, porozumienia i negocjacje zawarte pomiędzy
stronami w szczególności w zakresie umowy inwestycyjnej z dnia 27 grudnia 2016 roku.
4.8.

Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich
tworzenia

Zasady tworzenia kapitałów własnych przez Emitenta wynikają z przepisów k.s.h. oraz Statutu Spółki.
Zgodnie z §28 ust. 1 Statutu Emitenta oraz obowiązującymi przepisami prawa kapitał własny Emitenta
tworzą:
•

kapitał zakładowy,

•

kapitał zapasowy,

•

kapitały rezerwowe.

Zgodnie z §16 ust. 2 Statutu Emitenta, Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia
kapitału rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.
Zgodnie z zapisami art. 396 § 1 k.s.h., Emitent jest zobowiązany tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie
strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie
osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. W poczet kapitału zapasowego przelewa się
również nadwyżkę uzyskaną przy emisji akcji powyżej ich ceny nominalnej. O użyciu kapitału
zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże część tego kapitału - w wysokości 1/3 kapitału
zapasowego Emitenta - może być użyta wyłącznie na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu
finansowym.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku na kapitały własne Emitenta składały się następujące pozycje:
•

kapitał własny wynosił: 2.542.411,64 zł;

•

kapitał zakładowy wynosił: 1 847 760 zł i dzielił się na:
o

5.800.000 (pięć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości
nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

o

5.440.000 (pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
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o

3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

o

1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr
(dziesięć groszy) każda;

o

300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr
(dziesięć groszy) każda;

o

100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr
(dziesięć groszy) każda;

o

2.737.600 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem sześćset) akcji zwykłych na
okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

•

kapitał zapasowy w łącznej wysokości 2.179.985,99 zł, który został utworzony poprzez:
ü zapisanie na kapitał zapasowy kwoty 1.218.000,00 zł (stanowiącej nadwyżkę wpłat przez
inwestorów na kapitał ponad ich wartość nominalną ustaloną w momencie przekształcenia
formy prawnej spółki na spółkę akcyjną);
ü zapisanie na kapitał zapasowy kwoty 961.985,99 zł (stanowiącej nadwyżkę sumy ceny
emisyjnej Akcji Serii G nad sumą ich wartości nominalnej);

•

kapitał z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej w kwocie 0,00 zł;

•

kapitał rezerwowy w kwocie 0,00 zł;

•

strata z lat ubiegłych -1.700.793,68 zł;

•

zysk netto w kwocie 215.459.33 zł;

•

odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego o wartości 0,00 zł.

Na dzień 30 września 2018 roku na kapitały własne Emitenta składały się następujące pozycje:
•

kapitał własny wynosił: 3.881.429,93 zł

•

kapitał zakładowy wynosił: 2.003.474,40 zł i dzielił się na:
o

5.800.000 (pięć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości
nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

o

5.440.000 (pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

o

3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

o

1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr
(dziesięć groszy) każda;

o

300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr
(dziesięć groszy) każda;

o

100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr
(dziesięć groszy) każda;

o

2.737.600 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem sześćset) akcji zwykłych na
okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

o

1.557.144 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji
zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
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•

kapitał zapasowy w łącznej wysokości, 3.272.742,51 zł, który został utworzony poprzez:
ü zapisanie na kapitał zapasowy kwoty 1.218.000,00 zł (stanowiącej nadwyżkę wpłat przez
inwestorów na kapitał ponad ich wartość nominalną ustaloną w momencie przekształcenia
formy prawnej spółki na spółkę akcyjną);
ü zapisanie na kapitał zapasowy kwoty 961.985,99 zł (stanowiącej nadwyżkę sumy ceny
emisyjnej Akcji Serii G nad sumą ich wartości nominalnej);
ü zapisanie na kapitał zapasowy kwoty 215.459,33 zł (stanowiącej zysk netto za rok obrotowy
2017);
ü zapisanie na kapitał zapasowy kwoty 877.297,19 (stanowiącej nadwyżkę sumy ceny emisyjnej
Akcji Serii H nad sumą ich wartości nominalnej);

•

strata z lat ubiegłych - 1.700.793,68 zł;

•

zysk netto w kwocie 305.790,91 zł.

Na dzień 30 listopada 2018 roku na kapitały własne Emitenta składały się następujące pozycje:
•

kapitał własny wynosił: 3.961.225,29 zł;

•

kapitał zakładowy wynosił: 2.003.474,40 zł i dzielił się na:
o

5.800.000 (pięć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości
nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

o

5.440.000 (pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

o

3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

o

1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr
(dziesięć groszy) każda;

o

300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr
(dziesięć groszy) każda;

o

100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr
(dziesięć groszy) każda;

o

2.737.600 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem sześćset) akcji zwykłych na
okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

o

1.557.144 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji
zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

•

kapitał zapasowy w łącznej wysokości 3.272.742,51 zł, który został utworzony poprzez:
ü zapisanie na kapitał zapasowy kwoty 1.218.000,00 zł (stanowiącej nadwyżkę wpłat przez
inwestorów na kapitał ponad ich wartość nominalną ustaloną w momencie przekształcenia
formy prawnej spółki na spółkę akcyjną);
ü zapisanie na kapitał zapasowy kwoty 961.985,99 zł (stanowiącej nadwyżkę sumy ceny
emisyjnej Akcji Serii G nad sumą ich wartości nominalnej);
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ü zapisanie na kapitał zapasowy kwoty 215.459,33 zł (stanowiącej zysk netto za rok obrotowy
2017);
ü zapisanie na kapitał zapasowy kwoty 877.297,19 zł (stanowiącej nadwyżkę sumy ceny
emisyjnej Akcji Serii H nad sumą ich wartości nominalnej);
•

strata z lat ubiegłych - 1.700.793,68 zł;

•

zysk netto w kwocie 385.586,27 zł.

Oświadczenie o poziomie kapitałów obrotowych Emitenta
Zdaniem Emitenta poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie potrzeb Spółki w okresie 12
miesięcy licząc od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu informacyjnego.
4.9.

Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.
4.10. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez
obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo
do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, lub w wyniku realizacji uprawnień przez
posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do
nabycia tych akcji
Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia
w przyszłości nowych emisji akcji, ani warrantów subskrypcyjnych, dlatego w chwili obecnej nie
istnieją żadne podstawy do przewidywania jakichkolwiek zmian kapitału zakładowego w wyniku
realizacji takich uprawnień przez obligatariuszy.
4.11. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu
przewidujące

upoważnienie

zarządu

do

podwyższenia

kapitału

zakładowego

w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy Emitenta
w granicach kapitału docelowego, jak również liczby akcji i wartości kapitału
zakładowego
Statut Spółki nie zawiera postanowień pozwalających Zarządowi Emitenta na dokonanie
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w trybie art. 444 k.s.h. (kapitał docelowy). Tym samym
Zarząd Emitenta nie jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
w ramach instytucji kapitału docelowego.
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4.12. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane
instrumenty finansowe Emitenta lub wystawione w związku z nimi kwity depozytowe
Żadne instrumenty finansowe Emitenta nie były i nie są notowane na jakimkolwiek rynku
instrumentów finansowych. Emitent nie wystawiał kwitów depozytowych związanych z emitowanymi
przez siebie instrumentami finansowymi.

4.13. Podstawowe informacje na temat powiązań
4.13.1. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny
wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej,
z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej,
siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej
liczbie głosów
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu informacyjnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej
w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości.
Jednocześnie Emitent, wskazuje, iż na dzień sporządzenia Dokumentu informacyjnego nie posiada
żadnych udziałów, akcji ani praw w innych spółkach osobowych ani kapitałowych.

4.13.2. Podstawowe

informacje

na

temat

powiązań

osobowych,

majątkowych

i organizacyjnych pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów
zarządzających i nadzorczych Emitenta
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu informacyjnego pomiędzy osobami wchodzącymi
w skład organów Emitenta nie występują powiązania osobowe.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu informacyjnego pomiędzy osobami wchodzącymi
w skład organów Emitenta występują następujące powiązania majątkowe:
Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu Emitenta, jednocześnie świadczy na rzecz Emitenta usługi związane
z tworzeniem elementów do gry Drift19. W ramach świadczonych usług, Piotrowi Wątruckiemu
przysługuje wynagrodzenie płatne w miesięcznych ratach. Wartość wynagrodzenia jest ustalona na
zasadach rynkowych.
Jakub Traczyk – Członek Zarządu Emitenta, jednocześnie świadczy na rzecz Emitenta usługi związane
z tworzeniem elementów do gry Drift19. W ramach świadczonych usług, Jakubowi Traczykowi
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przysługuje wynagrodzenie płatne w miesięcznych ratach. Wartość wynagrodzenia jest ustalona na
zasadach rynkowych.
Maciej Małysz – Członek Rady Nadzorczej jednocześnie na mocy umowy z dnia 4 maja 2018 roku
świadczył na rzecz Emitenta usługi w zakresie wsparcia administracyjnego oraz doradztwa przy emisji
Akcji Serii H. Przedmiotowe usługi świadczone były w zamian za wynagrodzenie ustalone za zasadach
rynkowych.
Mateusz Zawadzki – członek Rady Nadzorczej Emitenta, zgodnie z umową inwestycyjną z dnia
27 grudnia 2016 roku, świadczył na rzecz Emitenta usługi związane z podjęciem się działań
związanych z przekształceniem poprzednika prawnego Emitenta, doradztwem w zakresie
przeprowadzenia ofert prywatnych związanych z pozyskaniem finansowania przez Emitenta, wyboru
oferujących uczestniczących w procesie emisji prywatnych, akcji jak również dematerializacji akcji
Emitenta w zamian za wynagrodzenie w ustalone na zasadach rynkowych.
Poza powiązaniami opisanymi powyżej brak jest jakichkolwiek innych powiązań osobowych,
majątkowych i organizacyjnych między Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów
zarządzających i nadzorczych Emitenta.
4.13.3. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem lub osobami
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi
akcjonariuszami Emitenta
Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu Emitenta jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta posiadającym
na dzień sporządzenia Dokumentu informacyjnego 3.100.000 akcji Emitenta stanowiących 15,47 proc.
udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,47 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Jakuba Traczyk – Członek Zarządu, jest jednoczenie akcjonariuszem Emitenta posiadającym na dzień
sporządzenia Dokumentu informacyjnego 1.000.000 akcji Emitenta stanowiących 5,0 proc. udziału
w kapitale zakładowym Spółki oraz 5,0 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Mateuszem Zawadzkim – członek Rady Nadzorczej jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta
posiadającym na dzień sporządzenia Dokumentu informacyjnego 50.000 akcji Emitenta stanowiących
0,27 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,27 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta oraz członkiem Rady Nadzorczej PlayWay S.A. akcjonariusza Emitenta posiadającym
5.440.000 akcji Emitenta, stanowiących 27,15 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz
27,15 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu.
Jakub Trzebiński – członek Rady Nadzorczej jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta posiadającym
na dzień sporządzenia Dokumentu informacyjnego 300.000 akcji Emitenta stanowiących 1,5 proc.
udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz
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Wiceprezesem Zarządu PlayWay S.A. – akcjonariusza Emitenta posiadającym 5.440.000 akcji
Emitenta, stanowiących 27,15 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 27,15 proc. udziału
w głosach na Walnym Zgromadzeniu.
Szymon Okoń – członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta
posiadającym na dzień sporządzenia Dokumentu informacyjnego 100.000 akcji Emitenta
stanowiących 0,5 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,5 proc. głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta, pełniącym funkcję członka Rady Nadzorcze
Poza powiązaniami opisanymi powyżej brak jest jakichkolwiek innych powiązań majątkowych,
organizacyjnych lub personalnych pomiędzy Emitentem, a osobami wchodzącymi w skład organów
Emitenta lub osobami wchodzącymi w skład organów spółek wchodzących w skład jego grupy
kapitałowej lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.
4.13.4. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem, osobami
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi
akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi
w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)
Autoryzowany Doradca nie jest podmiotem dominującym wobec Emitenta ani podmiotem od niego
zależnym lub od podmiotu dominującego wobec Emitenta.
Brak jest jakichkolwiek powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem,
osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi
akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą lub osobami wchodzącymi w skład jego
organów zarządzających i nadzorczych.

strona 84 z 174

Dokument informacyjny ECC Games S.A.

4.14. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem
wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i
usług albo jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w
przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na
segmenty działalności
4.14.1. Opis działalności Emitenta
ECC Games S.A. jest polską spółką, działającą w segmencie gier. Podstawowa działalność Emitenta
oparta jest na modelu związanym z tworzeniem oraz produkcją gier w tym zarówno własnych
autorskich gier, jak również udział w tworzeniu i produkcji gier na rzecz innych podmiotów. Emitent
dywersyfikuje swoje portfolio gier poprzez tworzenie gier zarówno na platformy mobilne jak
i stacjonarne w formule Premium i Free-to-Play.
W ramach prowadzonej działalności Emitent skupia się na dwóch kluczowych rodzajach produkcji tj:
(1) produkcji gier z segmentu Premium opartych na autorskich pomysłach Emitenta na platformy PC,
Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One oraz Nintendo Switch, oraz (2) produkcji gier z segmentu Freeto-Play (gra dostępna za darmo dla szerokiej grupy odbiorców, opierająca model monetyzacji na
mikro-płatnościach i wyświetlaniu reklam w grze) na platformy mobilne Android oraz iOS opartych
na sprawdzonych markach. Emitent w ramach realizacji strategii działalności, wyszukuje na rynku
growym gry, które jego zdaniem posiadają duży potencjał związany z poprawieniem ich jakości oraz
monetyzacji, następnie w ramach współpracy z twórcą danej gry, podejmuje się za wynagrodzeniem
wyprodukowaniem ich kolejnych części. Takie podejście zdaniem Emitenta umożliwia minimalizację
ryzyka związanego z wydawaniem nowych gier z segmentu Free-to-Play oraz pozwala na
optymalizację kosztów produkcji takich gier (Emitent tworząc nową wersję gry bazuje na kodzie
źródłowym poprzedniej części).
Emitent do tej pory wyprodukował ponad 14 gier na różne platformy, takich jak: Zombies Ate My Baby
(iOS), Roll in the Hole (iOS, Android, Windows Phone, PS Vita), Dive for Treasures (iOS), Tower
Dwellers (iOS, MAC, PC, Android, Windows Phone), Empire Manager (iOS, Android), Dive for Honour:
Cold War (iOS, Android), Galaxy Dwellers (iOS, Android), Rollimals (iOS, Android), Pooties (iOS,
Android), One Tap Tennis (iOS, Android), Super One Tap Tennis (iOS, Android), Bestseller: Curse of
the Golden Owl (PC, iOS, Android), Tower Dwellers 2 (Tower Dwellers: Royal Defense) (iOS, Android),
Darkest Hunters (Android, PC), Car Mechanic Simulator 18 (iOS, Android). Na dzień sporządzenia
niniejszego Dokumentu informacyjnego przychody z ww. gier stanowią nie więcej niż kilka procent
przychodów Emitenta.
Emitent na przełomie 2017/2018 roku podjął decyzję o zmianie dotychczasowej strategii działalności,
poprzez stopniową rezygnację z tworzeniem oraz rozwojem gier o różnej tematyce, na rzecz skupienia
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działalności na tworzenie i rozwój gier o tematyce motoryzacyjnej. W związku z powyższym
dotychczasowa dywersyfikacja w tematyce gier została zastąpiona chęcią specjalizacji w temacie
motoryzacyjnym, natomiast dywersyfikacja została przeniesiona na różnego rodzaju kanały
dystrybucji.
Emitent dąży w perspektywie najbliższych lat do stania się jedną z wiodących firm tworzącej gry na
różne platformy o tematyce motoryzacyjnej. Na dzień sporządzenia Dokumentu informacyjnego
zespół Emitenta pracuje nad symulatorem zawodów driftingowych - Drift19. W ramach pracy nad
produkcją gry Drift19, zespół Emitenta opracował innowacyjny mechanizm – narzędzie umożliwiające
tworzenie kolejnych gier o tematyce motoryzacyjnej. Jednocześnie w perspektywie kilkunastu
miesięcy Emitent planuje rozpocząć produkcję oraz wydanie kilku nowych gier opartych na tematyce
motoryzacyjnej.
W ramach dodatkowej działalności, stanowiącej uzupełnienie w stosunku do podstawowego
przedmiotu działalności Spółki, Emitent rozważa skierowane własnych mechanizmów i bibliotek do
podmiotów profesjonalnych (w szczególności deweloperów i wydawców gier) z branży gier
komputerowych, tj.:
• wieloplatformowy silnik ECC – MOTO – rozbudowany zestaw narzędzi do szybkiego tworzenia
gier wyścigowych na różne platformy;
• ECC – MULTI – platformy dedykowanej do tworzenia wieloosobowych gier wyścigowych.
4.14.2. Informacje o podstawowych produktach i usługach Emitenta
Podstawową działalnością Emitenta jest:
• tworzenie gier na platformy iOS, Android, PC (w tym wersji Steam), Nintendo Switch, oraz Sony
PlayStation 4 i Xbox One;
• dystrybucja gier na wybrane platformy.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu informacyjnego Emitent tworzy i rozwija następujące
wieloplatformowe gry:
•

autorskie projekty gier:

DRIFT19 – PC (Steam), PS4, Xbox One – do której prawa autorskie należą do Emitenta;
•
1.

projekty realizowane na zlecenie, na postawie umów o dzieło, wydawniczych:

Car Mechanic Simulator – iOS, Android, Nintendo Switch – do której prawa autorskie przysługują
PlayWay S.A.

2.

Ultimate Fishing Simulator 19 – iOS, Android – do której prawa autorskie przysługują Ultimate
Games S.A.

3.

Construction Machines 19 – iOS, Android. – do której prawa autorskie przysługują PlayWay S.A.
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Car Mechanic Simulator to najpopularniejsza marka firmy PlayWay S.A. Gra jest zaawansowanym
symulatorem prowadzenia warsztatu samochodowego, który z dokładnością i realizmem oddaje
złożoność różnych układów w aucie. Schematy układu kierowniczego, jezdnego, wydechowego czy
silnika zaczerpnięte z rozwiązań rzeczywiście wykorzystywanych w samochodach pozwalają na
zrozumienie ich sposobu działania i wielogodzinną rozrywkę zarówno dla początkującego pasjonata
motoryzacji jak i mechanika samochodowego szukającego zajęcia w wolnej chwili. Emitent w tym
tytule przenosi i adaptuje najlepsze aspekty komputerowego hitu na urządzenia mobilne oraz
Nintendo Switch, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie z grami typu Free-to-Play. Gra
nastawiona jest na grupę docelową: mężczyzna w wieku 13-40 lat.
Emitent zawarł szereg umów związanych z marką Car Mechanic Simulator z firmą PlayWay S.A.
W ramach przedmiotowej współpracy Emitent podjął się stworzenia wersji mobilnej gry Car
Mechanic Simulator (dla platform Android i iOS), zgodnie z ustaleniami, Emitent oprócz zaliczki
otrzymanej od PlayWay S.A na rozwój produkcji, otrzyma również procent z zysków ze sprzedaży gry.
Warunki współpracy przewidują stworzenie wersji Car Mechanic Simulator 18 oraz Car Mechanic
Simulator 19 dla platform iOS i Android. Wersja Car Mechanic Simulator 18 miała swoją premierę
w grudniu 2017 roku, natomiast premiera Car Mechanic Simulator 19 planowa jest pod koniec
pierwszego kwartału 2019 roku.
Emitent zawarł również umowę umożliwiającą wydanie mobilnych wersji gry Car Mechanic
Simulator 18 oraz Car Mechanic Simulator 19 innych sklepach niż Apple AppStore oraz Google Play
(umowa ta umożliwia Emitentowi wydanie przedmiotowych gier w sklepach na rynku Chińskim).
Mobilna wersja gry Car Mechanic Simulator 18 została dotychczas pobrana już ponad 8 mln razy, a
w czwartym kwartale 2018 roku nastąpił znaczący wzrost ilości nowych instalacji (1,5 mln nowych
instalacji w listopadzie 2018 roku), co potwierdza potencjał tego tytułu w kolejnych latach.
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu gra Car Mechanic Simulator 18 na platformie Google
Play, odnotowała największą liczbę pobrań w poniższych krajach:
• Stany Zjednoczone 11%,
• Rosja 11%,
• Brazylia 11%,
• Polska 4%,
• Ukraina 4%.
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Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu gra Car Mechanic Simulator 18 na platformie Google
Play, wygenerował głownie przychody na następujących rynkach:

• Stany Zjednoczone 41%,
• Wielka Brytania 7%,
• Francja 5%,
• Niemcy 5%,
• Australia 4%.
Cykl życia gry mobilnej szacowany jest na 3-4 lata od momentu jej wydania.
Emitent zawarł również umowę wydawniczą umożliwiającą wydanie gry Car Mechanic Simulator na
platformę Nintendo Switch. Premiera gry planowana jest na przełomie czwartego kwartału 2018 roku
i pierwszego kwartału 2019 roku.

Źródło: Emitent

Drift19 (PC(Steam), PS4, XBox One) to gra o ludziach, których pasją jest drift. Drift to jedna z bardziej
wymagających technik prowadzenia samochodu, polegająca na wchodzeniu w zakręt przy użyciu
kontrolowanego poślizgu. Na bazie popularności driftu, w Japonii powstała profesjonalna liga
driftingowa, która do dzisiaj rozpowszechniła się na całym świecie. W 2006 roku odbyły się pierwsze
zawody tego typu w Polsce, z roku na rok zdobywając coraz większą popularność. Drift19 to jedyna
w swoim rodzaju produkcja, która kładzie równie duży nacisk, na model prowadzenia samochodów,
opcje ich budowy oraz tuningowania. Najmniejsza zmiana w konstrukcji auta ma realne przełożenie
na jego osiągi, co z pewnością przypadnie do gustu fanom motoryzacji i fanom „grzebania” w silnikach.
Gracz będzie miał możliwość budowy i tuningu auta do driftu we własnym garażu.
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Produkcja pozwoli graczom poczuć atmosferę, jaka towarzyszy kierowcom podczas wchodzenia
w kontrolowany poślizg.
Emitent we współpracy z PlayWay S.A. zamierza wydać grę na platformie Steam. Część związana
z mechaniką samochodową będzie w swoim charakterze zbliżona do gry Car Mechanic Simulator,
gdzie gracze będą mieli możliwość wymiany setek różnych komponentów samochodu. Dzięki temu
Emitent liczy na dobry odbiór gry, wśród graczy Car Mechanic Simulator. Spółka planuje wydać tytuł
w cyfrowej dystrybucji na Steam, PS4, Xbox One. Wydawcą gry na platformę Steam będzie PlayWay
S.A. w zamian za wynagrodzenie ustalone na zasadach rynkowych w postaci ustalonego przez strony
umowy procentu ze przychodów ze sprzedaży gry na Steam. Natomiast Emitent będzie wydawcą gry
na konsole.

Źródło: Emitent
Platforma

PC Steam, PS4, XBOX ONE

Premiera

I półrocze 2019 roku

Wydawca

Wydawca Steam: PlayWay S.A., Wydawca konsole: ECC GAMES
S.A.
3,5-4 mln zł
- 1,5 mln ze środków własnych

Szacowane nakłady

- 1,4 mln z emisji serii G

(w zł) na produkcję gry

- 1,0 mln z nowej emisji serii H
Na dzień sporządzenia Dokumentu informacyjnego Emitent
przeznaczył na wydane gry ponad 1 mln zł. Koszty związane z
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wydaniem gry zostały pokryte w części z własnych środków
oraz około 1 mln zł Emitent przeznaczył z środków pozyskanych
emisji serii G.

Sposób pozyskania środków

Emisja akcji, środki własne

Szacowane przychody

Brak prognoz

Źródło: Emitent
Ultimate Fishing 19
Właścicielem praw do tytułu oraz producentem i wydawcą gry w wersji na PC jest spółka Ultimate
Games S.A. Pierwsza wersja mobilna gry została ściągnięta w ilości ponad 3,5 mln kopii. W ocenie
Emitenta gra posiada duży potencjał do modyfikacji w zakresie wydawania ulepszonych wersji gry
o zoptymalizowanych parametrach monetyzacji. Z tego powodu Emitent zdecydował się rozpocząć
współpracę z Ultimate Games S.A. Emitent zawarł umowę na wykonanie kolejnej wersji mobilnej gry.
W ramach przedmiotowej umowy Emitent otrzymał zaliczkę na rozwój produkcji oraz po jej wydaniu
Emitent będzie otrzymywał przez cały okres jej dystrybucji, ustalony w umowie procent z przychodów
netto ze sprzedaży gry. Umowa przewiduje stworzenie wersji Ultimate Fishing Simulator 19 na
platform iOS i Android.
Platforma

iOS, Android

Premiera

I kwartał 2019 r

Wydawca

ULTIMATE GAMES S.A./ ECC GAMES S.A.

Szacowane nakłady
(w zł) na produkcję gry
Sposób pozyskania środków

70 tyś zł
Umowa o dzieło z ULTIMATE GAMES S.A.
ULTIMATE GAMES S.A. opłaciło już szacowane koszty na

Wynagrodzenie

produkcję w postaci bezzwrotnej zaliczki, a po wydaniu gry
Emitent ma otrzymywać ustalony w umowie procent z
przychodów netto ze sprzedaży

Szacowane przychody

Brak prognoz

Źródło: Emitent
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Construction Machines 19
Właścicielem praw do tytułu i wydawcą gry Construction Machines jest PlayWay S.A., natomiast
w związku z osiągnięciem bardzo dobrych wyników sprzedażowych wersji mobilnej Car Mechanic
Simulator 18, PlayWay S.A. postanowił kontynuować współpracę z Emitentem również w zakresie
rozwoju gry Construction Machines. W ocenie Emitenta gra posiada duży potencjał do wykorzystania
przez Emitenta, w zakresie wydawania ulepszonych wersji gry o zoptymalizowanych parametrach
monetyzacji. Z tego powodu Emitent zdecydował się rozpocząć współpracę dotyczącą marki
Construction Machines z PlayWay S.A. Emitent zawarł umowę na wykonanie kolejnej wersji mobilnej
gry, w zamian za otrzymaniem bezzwrotnej zaliczki na rozwój produkcji gry oraz po wydaniu nowej
wersji gry Emitent ma otrzymywać przez cały okres jej dystrybucji ustalony przez strony umowy
procent z zysków netto gry.
Construction Machines 19 jest rozbudowanym symulatorem firmy wyburzeniowo-budowlanej.
Gracz może zasiąść w kabinie operatora wszystkiego od potężnych ciężarówek, przez imponujące
koparki, aż po olbrzymie dźwigi.
Platforma

iOS, Android

Premiera

II kwartał 2019 r

Wydawca

PLAYWAY S.A / ECC GAMES S.A.

Szacowane nakłady
(w zł) na produkcję gry
Sposób pozyskania środków

50 tyś zł
Umowa o dzieło z PLAYWAY S.A.
PLAYWAY S.A. opłaciło już szacowane koszty na produkcję w

Wynagrodzenie

postaci bezzwrotnej zaliczki, natomiast po wydaniu gry
Emitentowi przysługiwać będzie ustalony w umowie procent z
osiągniętego przez grę zysku netto ze sprzedaży.

Szacowane przychody

Brak prognoz

Źródło: Emitent
4.14.3. Proces produkcji i dystrybucji gier
Emitent skupia się na dwóch kluczowych rodzajach produkcji. Produkcji gier z segmentu Premium
opartych na autorskich pomysłach Emitenta na platformy PC, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One,
Nintendo Switch oraz produkcji gier z segmentu Free-to-Play na platformy mobilne Android oraz iOS
opartych na sprawdzonych markach.
Proces produkcji gier Premium
Produkcja gier Premium przez Emitenta podzielona jest na 6 etapów:
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Premium – ETAP I – PRE PRODUKCJA
Opracowanie ogólnej koncepcji gry. Ustalenie potencjału komercyjnego oraz grupy docelowej.
Przeprowadzenie testów zainteresowania produkcją danej grupy docelowej z wykorzystaniem
narzędzi analitycznych w popularnych portalach społecznościowych takich jak Facebook oraz
Instagram.
Premium – ETAP II – PLANOWANIE
Zaplanowanie zadań. Przypisanie zespołu oraz zaplanowanie budżetu gry. Rozpoczęcie trwających
przez wszystkie ETAPY działań marketingowych w mediach społecznościowych.
Premium – ETAP III – PRODUKCJA
Zespół programistów, grafików oraz designerów przygotowuje wersję BETA gry, zgodnie
z dokumentacją przygotowaną w fazie planowania. Zespół wykorzystuje dostępne technologie, aby
stworzyć jak najlepszy produkt. Na tym etapie Emitent zleca wykonanie wielu elementów graficznych
podmiotom zewnętrznym współpracującym z Emitentem.
Premium – ETAP IV – TESTY
Emitent w ramach przedmiotowego etapu przeprowadza testy wewnętrzne oraz ewentualne testy
zewnętrzne, w formie otwartych bądź zamkniętych BETA testów lub wprowadza produkt do sklepu
w formule EARLY ACCES, umożliwiając zebranie opinii graczy na temat produktu jeszcze przed
pełnoprawną premierą gry.
Premium – ETAP V – PREMIERA
Koordynacja działań marketingowych z wydawcami oraz sklepami. Premiera gry.
Premium – ETAP VI – POPREMIEROWE WSPARCIE GRY
Planowanie oraz produkcja dodatków do gry. Bieżące wsparcie graczy.
Proces produkcji gier Free-to-Play
Produkcja gier Free-to-Play przez Emitenta podzielona jest na 7 etapów:
Free-to-Play – ETAP I – PRE PRODUKCJA
Wyszukanie marki, która w ocenie Emitenta ma potencjał odnieść sukces w modelu Free-to-Play.
Ustalenie potencjału komercyjnego oraz grupy docelowej. Podpisanie umowy z właścicielem marki.
Opracowanie ogólnej koncepcji gry.
Free-to-Play – ETAP II – PLANOWANIE
Zaplanowanie zadań. Przypisanie zespołu oraz zaplanowanie budżetu gry.
Free-to-Play – ETAP III – PRODUKCJA
strona 92 z 174

Dokument informacyjny ECC Games S.A.

Zespół programistów, grafików oraz designerów przygotowuje grę, zgodnie z dokumentacją
przygotowaną w fazie planowania.
Free-to-Play – ETAP IV – TESTY WSTĘPNE
Emitent przeprowadza testy na odpowiednich grupach docelowych. Wprowadzenie korekt w
rozgrywce gry.
Free-to-Play – ETAP V – SOFT LAUNCH
EMITENT przy niewielkich nakładach finansowych pozyskuje grupę reprezentacyjnych graczy,
umożliwiającą pozyskanie danych do analizy monetyzacji gry na wybranych rynkach. Na podstawie
otrzymanych wyników, przygotowywane są korekty monetyzacji oraz rozgrywki gry.
Free-to-Play – ETAP VI – PREMIERA GRY
Globalna premiera gry. Koordynacja działań z Apple App Store oraz Google Play.
Free-to-Play – ETAP VII – POPREMIEROWE WSPARCIE GRY
Ciągła analiza danych i wprowadzanie korekt w grze, w celach optymalizacji monetyzacji. Tworzenie
i wydawanie dodatków oraz dokładanie nowych funkcjonalności gry w celu utrzymania
zainteresowania graczy przez jak najdłuższy czas.
Dystrybucja gier
Wszystkie gry produkowane i wydawane przez Emitenta, sprzedawane są w cyfrowej dystrybucji
w sklepach takich jak: Steam, Apple AppStore, Google Store, PlayStation Store, Nintendo Store.
Cyfrowa dystrybucja zmniejsza koszty związane ze sprzedażą, w porównaniu do klasycznego modelu
sprzedaży pudełkowej. Zapewnia również wysoką dostępność produktu na całym świecie.
Zespół Emitenta
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu informacyjnego zespół Emitenta liczy 14 osób, na który
składają się programiści, graficy i testerzy posiadający bogate doświadczenie zdobyte przy realizacji
innych projektów (gier komputerowych).
Struktura organizacyjna Emitenta dzieli się 4 działy:
•

grafików,

•

programistów,

•

game designerów,

•

testerów.

Emitent zatrudnia pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę.
Z członkami zespołu zawiera także umowy o zachowaniu poufności.
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Ponadto Emitent współpracuje stale z firmami wykonującymi elementy gier (głównie modele 3D oraz
animacje) na zlecenie, a także współpracuje stale z osobami odpowiedzialnymi za PR i marketing
Emitenta.

Emitent planuje stopniowo powiększać zespół i szacuje, że do końca 2018 roku będzie zatrudniał na
umowach o pracę i umowach cywilnoprawnych oraz współpracował z ok. 20 osobami.
4.15. Sytuacja finansowa
Prezentowane poniżej tabele przedstawiają historyczne wybrane dane finansowe Emitenta według
stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 30 września 2018 roku, oraz wyniki za pierwsze
półrocze 2017 i 2018 roku.
31.12.2017

30.09.2018

Kapitał zakładowy

1 847 760,00

2 003 474,40

Kapitał własny

2 542 411,64

3 881 429,93

Aktywa trwałe

81 732,68

126 886,32

1 371 471,59

2 324 212,75

Należności krótkoterminowe

121 018,65

141 294,94

Inwestycje krótkoterminowe

1 114 683,33

1 375 691,58

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1 114 683,33

1 375 691,58

0,00

0,00

147 221,83

79 138,98

-1 700 793,68

-1 700 577,89

01.01.2017-30.09.2017

01.01.2018-30.09.2018

559 167,62

1 655 964,20

Przychody netto ze sprzedaży produktów

256 951,55

710 812,35

Zmiana stanu produktów

302 216,07

945 151,85

Koszty działalności operacyjnej

427 885,92

1 362 609,67

Zysk/starta ze sprzedaży

131 281,70

293 354,53

Zysk/starta z działalności operacyjnej

131 280,61

310 668,86

Zysk/ starta netto

128 188,82

305 790,91

Zapasy

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Strata z lat ubiegłych
Dane finansowe w PLN.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
z nimi

Dane finansowe w PLN.
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Sytuacja finansowa Emitenta kształtuje się na stabilnym poziomie. W lipcu 2018 roku podjęto decyzję
o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz emisji akcji serii H, która została opisana w rozdziale 3.2.,
Dokumentu informacyjnego, co wpłynęło na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 155,7 tys. zł
oraz podwyższenie kapitału zapasowego o kwotę agio w wysokości 877,3 tys. zł. Na kapitał zapasowy
przeznaczony został dodatkowo zysk netto za rok 2017 w wysokości 215,5 tys. zł. Kapitał własny
Emitenta, oprócz wyżej wymienionych składników, został powiększony o zysk netto osiągnięty
w 2018 roku w wysokości 305,8 tys. zł
Na saldo aktywów trwałych składa się w większości wartość sprzętu komputerowego
i elektronicznego do produkcji gier video. Wzrost Aktywów trwałych w porównaniu do stanu na dzień
31 grudnia 2017 roku związany był z zakupem środków trwałych o wartości 51,8 tys. zł oraz wartości
niematerialnych i prawnych o wartości 33,3 tys. zł, który został pomniejszony o amortyzację
w wysokości 39,8 tys. zł.
Od 2016 roku Emitent zalicza nakłady na tworzenie gier do pozycji Produkcja w toku, która
prezentowana jest w ramach pozycji Zapasy. W momencie zakończenia prac, Produkcja w toku zostaje
przeksięgowana na Produkty gotowe. Rozliczenie wartości poszczególnych projektów w koszty
dokonywane jest proporcjonalnie do sprzedaży. W przypadku projektów, dla których możliwe jest
określenie wiarygodnych szacunków dotyczących przychodów ze sprzedaży Spółka rozlicza koszty
projektów proporcjonalnie do ich sprzedaży, w przypadku braku możliwości określenia szacunków
dotyczących przychodów ze sprzedaży, przychody i koszty rozliczane są w stosunku 1:1.
W nawiązaniu do schematu prezentacji kosztów projektów w toku, który został opisany powyżej,
wzrost na dzień 30 września 2018 roku wartości Zapasów o 944,0 tys. zł, w porównaniu do stanu na
dzień 31 grudnia 2017 roku, wynika z nakładów poniesionych na tworzenie gry DRIFT19 w wysokości
920,3 tys. zł oraz gry Car Mechanic Simulator na konsolę Nintendo Switch w wysokości 33,5 tys. zł,
struktura kosztów i zmiana poziomu kosztów w porównaniu do okresu porównawczego zostały
opisane poniżej. Według stanu na dzień 30 września 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku
nakłady na pozostałe produkcje zostały rozliczone w pełni.
Rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności powoduje, że środki należne Emitentowi są do niego
przekazywane regularnie i na bieżąco, głównie przez globalne sklepy dystrybuujące produkty cyfrowe
bądź przez zewnętrznych wydawców poszczególnych gier. Największą część salda należności
w wysokości 77,3 tys. zł stanowi faktura wystawiona pod koniec miesiąca dla wydawcy gier PlayWay
S.A., należność została uregulowana w terminie płatności. Na pozostałą kwotę należności składają się
w głównej mierze rozrachunki z dostawcami i odbiorcami usług na kwotę 25,2 tyś zł oraz rozrachunki
z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT na kwotę 38,8 tys. zł. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że
przedmiotowe rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT wynikają z nadpłaty podatku VAT
naliczonego wynikającego z nadwyżki kwot Vat-u z faktur kosztowych nad fakturami przychodowymi
Spółki. Zgodnie z art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług nadwyżka podatku naliczonego nad
należnym, podlega rozliczeniu w kolejnych okresach rozliczeniowych lub może zostać zwrócona na
strona 95 z 174

Dokument informacyjny ECC Games S.A.

rachunek bankowy podatnika. Z uwagi na fakt, iż Zarząd Emitenta postanowił o zaliczeniu nadpłaty
podatku VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, co w konsekwencji skutkuje, iż
systematycznie wraz z wystawieniem przez Emitenta faktur przychodowych poziom należności
z tytułu nadpłaty podatku VAT jest stopniowo rozliczany z kwotami już zapłaconymi przez
Emitenta, bez konieczności dokonywania faktycznych wpłat na rachunek Urzędu Skarbowego.
Emitent nie posiada zobowiązań długoterminowych i na bieżąco reguluje swoje zobowiązania
krótkoterminowe. Saldo zobowiązań krótkoterminowych stanowią w większości rozrachunki
z dostawcami i odbiorcami, które wg. stanu na dzień 30 września 2018 roku wynosiły 61,6 tys. zł oraz
zobowiązania wobec ZUS i US w wysokości 17,5 tys. zł.
Strata netto z lat ubiegłych została wygenerowana głównie w latach 2014-2015 i związana była ze
zmianą globalnego trendu w modelu sprzedaży gier mobilnych, z gier typu Paid (Premium) na gry typu
Free-to-Play. Źródłem przychodów Emitenta były gry typu Paid, w związku ze zmianą trendów
sprzedaży, Emitent nie był w wstanie zrealizować przychodów, które pokryłyby koszty wytworzenia
gier. Nowe produkcje, takie jak One Tap Tenis i Car Mechanic Simulator 2018 przygotowane w formule
Free-to-Play pozwoliły na osiągnięcie planowanych zysków.
Emitent księguje wyniki w rachunku zysków i strat sporządzonym w układzie porównawczym,
w związku z tym przychody Emitenta rozbite są na przychody netto ze sprzedaży produktów oraz
zmianę stanu produktów. W tym zakresie należy pamiętać, że przychody ze sprzedaży produktów są
efektem rzeczywistej sprzedaży gier autorskich wydawanych przez spółkę, dochodu generowanego
w ramach umów licencyjno-wydawniczych i reklamowych oraz usług deweloperskich, natomiast
zmiana stanu produktów związana jest z nakładami poniesionymi na tworzenie nowych tytułów,
pomniejszonymi o rozliczenie nakładów poniesionych na gry będące w sprzedaży.
Przychody ze sprzedaży produktów w 2018 roku, zrealizowane zostały głównie z tytułu Car Mechanic
Simulator, które wyniosły 493,6 tys. zł, pozostała część przychodów w wysokości 207,9 tys. zł., została
osiągnięta z tytułu zaksięgowanych zaliczek na produkcję nowych wersji gier opisanych w rozdziale
4.14.2 Dokumentu informacyjnego, natomiast kwota w wysokości 9,5 tys. zł pochodziła ze sprzedaży
pozostałych gier Emitenta wskazanych na str. 80-81 Dokumentu. Wzrost przychodów ze sprzedaży
w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku,
związany był z monetyzacją gry Car Mechanic Simulator 18, której premiera miała miejsce w grudniu
2017 roku. Gra Mechanic Simulator 18 została przygotowana w modelu sprzedaży Free-to-Play,
w związku z tym poziom osiąganych przychodów uzależniony jest od zakupów dokonywanych przez
graczy w trakcie gry. Mechanic Simulator 18 osiąga stabilny, wysoki poziom nowych instalacji
i wzrost liczby użytkowników, w związku z tym Emitent zakłada dalsze utrzymanie poziomu
sprzedaży tytułu w kolejnych okresach. Dodatkowo na przełomie 2018 i 2019 roku, Emitent planuje
premierę gry Mechanic Simulator na konsolę Nintendo Switch, która w ocenie Emitenta rozszerzy
kanały dystrybucji i umożliwi zwiększenie przychodów z tego tytułu.
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Wartość pozycji Zmiana stanu produktów, wynika w większości z nakładów poniesionych na
tworzenie gry DRIFT19, które w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 roku wyniosły 920,3
tys. zł, oraz gry Mechanic Simulator na konsolę Nintendo Switch, które w tym samym okresie
wyniosły 33,5 tys. zł. Największy wpływ na poziom poniesionych nakładów miały koszty wynagrodzeń
współpracowników oraz pracowników, które w 2018 roku wyniosły 598,8 tys. zł i były wyższe
o ponad 135% od kosztów poniesionych w analogicznym okresie 2017 roku. Wzrost kosztów
wynagrodzeń wynikało m.in ze zmiany technologii tworzenia gier przez Emitenta w 2017 roku, co
skutkowało ograniczeniem współpracy ze specjalistami tworzącymi gry w technologii 2D
i budowaniem zespołu specjalizującego się w technologii 3D, dodatkowo prace nad tworzeniem gry
DRIFT19 przeszły do kolejnego etapu, który wymagał zaangażowania większej ilości specjalistów.
Oprócz kosztów wynagrodzeń, istotny wpływ na wysokość nakładów miały także zakupy licencji do
gotowych modułów nabywanych na ogólnodostępnych platformach, które były w całości
wykorzystywane do tworzenia gry DRFIT19. Łącznie Emitent oszacował koszty związane z produkcją
gry DRFIT19 na koniec III kwartału w 2018 roku w wysokości 304,2 tys. zł.
Na wysokość kosztów działalności operacyjnej, w głównej mierze wpłynęły nakłady na gry w trakcie
tworzenia, które zostały opisane powyżej, oraz koszty ogólne zarządu, które w okresie pierwszych
trzech kwartałów 2018 roku wyniosły 392,2 tys. zł, a w analogicznym okresie 2017 roku wyniosły
107,6 tys. zł. Wzrost ogólnych kosztów zarządu w 2018 roku, w porównaniu do kosztów poniesionych
w 2017 roku, związany jest ze zwiększeniem skali działania Emitenta, zmianą siedziby i wyższymi
kosztami najmu oraz zmianą przepisów podatkowych, umożliwiających jednorazową amortyzację
sprzętu o jednostkowej wartości do 10 tys. zł. W związku z wdrożeniem nowej strategii działalności
poprzez skupienie podstawowej działalności na tworzeniu i rozbudową gier o tematyce
motoryzacyjnej oraz stopniowe wygaszanie dotychczasowych projektów powstałych przed 2017
roku, największy udział w kosztach zarządu stanowiły koszty związane z rozwiązaniem umowy
wydawniczej zawartej w 2016 roku, na grę Tower Dwellers, a w konsekwencji konieczności dokonania
zwrotu otrzymanej zaliczki w wysokości 80 tys. zł. Pozostałe koszty, związane były m.in., z opłatami
leasingowymi, serwisowymi i eksploatacyjnymi środków transportu (około 60,1 tys. zł), koszty
wyposażenia biura i zakupu sprzętu komputerowego (53,7 tys. zł), koszty marketingowe (52,9 tys. zł)
oraz koszty najmu biura (47,3 tys. zł).
W okresie pierwszych 9 miesięcy 2018 roku Emitent osiągnął zysk brutto w wysokości 305,8 tys. zł,
który był równy zyskowi netto, ze względu na rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych, która
zostanie rozliczona w całości do końca 2018 roku.
Struktura przychodów Emitenta
W okresie pierwszych 9 miesięcy 2018 roku, przychody osiągnięte z tytułu realizacji umów o dzieło
oraz umów wydawniczych zawartych z PlayWay S.A. oraz Ultimate Fishing S.A., opisanych w rozdziale
4.14. 1 Dokumentu informacyjnego, stanowiły 98,7 proc. głównych przychodów Emitenta, natomiast
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około 1,3 proc. przychodów stanowiły przychody ze sprzedaży gier autorskich wydanych przed 2018
rokiem.
Natomiast dla porównania w 2017 roku przychody osiągnięte przez Emitenta z tytułu realizacji umów
o dzieło oraz umów wydawniczych wyniosły 200.000 zł, co stanowiło 78 proc. głównych przychodów
Emitenta, natomiast około 22 proc. przychodów w kwocie 56.951, 55 zł stanowiły przychody ze
sprzedaży gier.
Z uwagi na fakt, iż Emitent prowadzi sprzedaż produktów na terenie całego świata w modelu
dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności
Nintendo Switch oraz Steam, App Store i Google Play, które są największymi dystrybutorami gier
i aplikacji na świecie, Emitent osiąga przychody zarówno w Polsce jak i za granicą.
4.16. Opis rynków, na których Emitent prowadzi swoją działalność
Według Enterprise Europe Network rynek gier wideo to najszybciej rozwijający się sektor rozrywki
na świecie. Sektor ten nie jest tylko adresowany do dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych
jako forma spędzania czasu wolnego.
W Globalnym Raporcie Games Market Newzoo.com oszacował, że w 2016 roku przychody rynku gier
osiągnął poziom 99,6 mld USD. Według analityków firmy Newzoo zajmującej się badaniem globalnego
rynku gier przychody branży w 2016 r. wyniosły 101,1 mld USD. Dla porównania przychody w 2015
r. wyniosły 91,8 mld USD, co oznacza wzrost wartości rynku prawie o 10 mld USD w ciągu jednego
roku. Na koniec 2017 r. Newzoo prognozuje wartość światowego rynku gier na poziomie 108,9 mld
USD, a na koniec 2020 r. już 128,5 mld USD, co świadczy o wzroście skumulowanego rocznego
wskaźnika wzrostu (CAGR) o 6,2% r/r w latach 2016-2020.
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Szczegóły prognozy rynku gier na lata 2015-2019 przedstawia poniższy wykres.

Źródło: Na podstawie Newzoo.com games market research

Patrząc na rozkład geograficzny rynku gier zdecydowanym liderem rynku na świecie jest region AzjiPacyfiku (APAC) z udziałem na poziomie 47proc. całego rynku. Rynek chiński to 25% światowych
przychodów z rynku gier i ponad 50% udziału w regionie Azji i Pacyfiku. W regionie tym znajdują się
aż trzy z czterech największych rynków krajowych. Są to oczywiście Chiny, a także Japonia i Korea
Południowa.

Źródło: Na podstawie Newzoo.com games market research

Drugim co do wielkości regionem jest Ameryka Północna. Szacowane przychody regionu to 25,4 mld
USD w 2016 roku. 90% udział w nich mają Stany Zjednoczone.
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Źródło: Na podstawie Newzoo.com games market research

Wartość polskiego rynku gier wideo wyniosła w 2015 roku 425 mln dol. i wzrosła w stosunku do
poprzedniego roku o ponad 7 proc. Zgodnie z prognozami autorów raportu PwC w 2020 r. wyniesie
ona 573 mln dol. W przeciwieństwie do wielu rynków europejskich, polski jest skupiony
w szczególności na grach na komputery PC, dzięki między innymi niższym ceno jednostkowym niż
w innych krajach. Łącznie segment gier przeznaczonych na tradycyjne platformy (PC i konsole)
odpowiadał w 2015 roku za 68 proc. Przychodów z gier i wynosił 290 mln dol., w ocenie PwC wartość
ta wzrośnie do 376 mln dol. w 2020 roku.
Istotnym segmentem w ramach polskiego rynku gier wideo są także gry mobilne i społecznościowe.
Jednak o ile w ostatnich latach ich udział w całkowitym rynku wyraźnie wzrastał, to do 2020 roku
tempo rozwoju tego segmentu stopniowo będzie zbliżało się do przeciętnej dla całości rynku gier
wideo. Wzrost w tym segmencie napędzany jest przez rozwój gier mobilnych, z których przychody
wzrosną ze 105 mln dol. w 2015 roku do 151 mln dol. w 2020 roku, podczas gdy przychody
z przeglądarkowych zanotują minimalne spadki (przeciętnie o 0,2% rocznie).
Eksperci PwC podkreślają, że specyfiką polskiego rynku w stosunku do krajów Europy Zachodniej jest
ciągle relatywnie niski udział przychodów z gier online i mikro transakcji. W Polsce stanowią one cały
czas mniej niż jedną trzecią (27,7 proc.) tego segmentu, podczas gdy na bardziej dojrzałych rynkach
ich udział osiągną 59 proc. Może to być skutkiem zarówno cały czas mniejszej dostępności łączy
szerokopasmowych gwarantujących odpowiednią jakość rozgrywki, jak i specyfiki polskich graczy,
mniej skłonnych do ponoszenia stałych bądź dodatkowych kosztów.
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Według raportu „Kondycja polskiej branży gier 2017”1 w 2016 roku polscy gracze wygenerowali 1.85
mld złotych. Prognozuje się, że w 2019 owa wartość wzrośnie do 2.25 mld. Pod koniec tego
dziesięciolecia na znaczeniu zyska granie mobilne (wzrost o 9 punktów procentowych), do którego
przyznaje się aż 54% graczy. Wielkich zmian nie należy oczekiwać w dystrybucji cyfrowej gier na
"duże" platformy, bo Polacy najpewniej nadal preferują fizyczny produkt, niż sam kod. Według
autorów raportu, zmiany w polityce cenowej gier na PC powinny spowodować również wzrostu
znaczenia udziału gier konsolowych w dystrybucji płatnej. Od dłuższego czasu zauważamy wzrost cen
na tę platformę i jak dodaje Mariusz Klamra (prezes GRY-OnLine S.A.), polski klient może odsprzedać
grę konsolową, odzyskując część kosztów. Dodając do tego niższą cenę samej konsoli, jak również
pewien komfort związany z brakiem konieczności zamartwiania się o wymagania sprzętowe, to coraz
więcej rodaków będzie decydować się na sprzęty dedykowane graniu.

1

Według danych http://www.komputerswiat.pl/gamezilla/publicystyka/2017/09/raport-kondycja-polskiej-branzy-gier-2017-co-sie-dzieje-w-polskim-game-devie
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Zmianie ulega także sam proces tworzenia gry, w który zazwyczaj są zaangażowani sami gracze,
testując pierwsze wersje gry. Producenci po wypuszczaniu gry nie zaprzestają także jej udoskonalania
(ang. Downlodable Content, dodatki), w celu utrzymania społeczności graczy tak długo jak to możliwe.
Jednocześnie, cykl życia gry ulega skróceniu, co wymusza zmianę strategii poprzez produkcję większej
liczby gier, pozwalających na uniezależnienie się od sukcesu pojedynczego tytułu. W 2015 r. gry
potrzebowały średnio 17 tygodni, aby osiągnąć 90% swojego potencjału, bazując na skumulowanej
liczbie ściągnięć w porównaniu do 50 tygodni w 2012 r.2 Krótszy cykl życia wymusza konieczność
2

App Annie, 2015 Retrospective Report
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wdrażania kolejnych innowacji, aby aktywizować gracza do pozostania w grze przez dłuższy okres.
Podsumowując, za kluczowe zmiany na rynku gier można uznać:
§

produkowanie/wydawanie gier o bardziej powtarzalnych przychodach (przejście do modelu
Free-to-Play);

•

częstsze wydania gier, mniejsza koncentracja przychodów pozwalająca na uniezależnienie się
od pojedynczego sukcesu gry;

•

traktowanie gier jako usługi, bieżąca analiza oraz doskonalenie gry w trakcie cyklu jej życia;

•

koncentracja na aktywizacji graczy, nakierowanej na zwiększenie ich zaangażowania w grę
i wydłużenie czasu poświęcanego na rozgrywkę;

•

bieżący kontakt z graczem, aktywny udział w tworzeniu i doskonaleniu gry;

•

znaczny poziom koncentracji rynku (kilku znaczących konkurentów) przy jednoczesnym
istotnym jego rozdrobnieniu (wielu niewielkich wydawców).

Konkurencja
Rynek gier komputerowych jest rynkiem globalnym. Trudno zatem mówić o konkurencji w ramach
kilku czy kilkunastu podmiotów. Jako że polskie gry komputerowe odnoszą na nim sukcesy Polska jest
jego coraz ważniejszą i coraz bardziej zauważalna częścią.
Jako przedstawicieli konkurencji może zatem oprócz nich wymienić także kilku innych, którzy aspirują
do osiągnięcia podobnych sukcesów. Poniżej krótka lista:
1.

CD Projekt S.A.

2.

11 bit studios S.A.

3.

CI Games S.A.

4.

Vivid Games S.A.

5.

Techland S.A.

6.

iFun4all S.A.

7.

QubicGames S.A.

8.

Jujubee S.A.

Na rynku gier komputerowych pojawiają się i będą pojawiały się nowe podmioty, które swoimi nawet
pojedynczymi produktami będą starały się zdobyć uznanie graczy stanowiąc konkurencją dla
dotychczasowych uczestników rynku.
4.17.

Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji
kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w
dokumencie informacyjnym

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym dokumencie
informacyjnym Emitent nie realizował ani inwestycji krajowych, ani inwestycji zagranicznych, w tym
inwestycji kapitałowych.
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4.18.

Informacje

wszczętych

wobec

Emitenta

postępowaniach:

upadłościowym,

restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym
Wobec Emitenta nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne
lub likwidacyjne.
Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu informacyjnego nie
istnieją jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania
upadłościowego, restrukturyzacyjne lub likwidacyjnego.
4.19.

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

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie ugodowe, arbitrażowe lub
egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.
Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu informacyjnego nie
istnieją jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania
ugodowego, arbitrażowego lub egzekucyjnego.
4.20.

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

W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się ani obecnie nie toczą się żadne postępowania przed
organami rządowymi, postępowania sądowe ani arbitrażowe, które to postępowania mogły mieć lub
miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Emitent nie posiada
jednocześnie żadnej wiedzy, która wskazywałaby, że jakiekolwiek postępowanie takiego rodzaju
mogłoby zostać wszczęte w najbliższej przyszłości.
4.21.

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

Główne zobowiązania Emitenta zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2017,
jednocześnie Emitent wskazuje, iż w związku z zawarciem Umowy inwestycyjnej w dniu 29 września
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2017 roku, Emitent zobowiązał się w stosunku do nowych inwestorów, skierowania nowej emisji akcji
po wartości nominalnej na zasadach określonych w pkt. 4.7 ppkt III Dokumentu informacyjnego.
4.22.

Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki
z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie
informacyjnym

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym Dokumencie
informacyjnym nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki
z działalności gospodarczej poprzednika prawnego Emitenta.
4.23.

Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej
i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich
oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych
w dokumencie informacyjnym

Po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w niniejszym Dokumencie informacyjnym, nie
nastąpiły istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta.
4.24.

Osoby zarządzające i nadzorujące emitenta

Zarząd
Zgodnie z § 15 Statutu Zarząd Emitenta składa się z nie więcej niż dwóch członków. Zgodnie z § 15 ust.
3 Statutu kadencja Zarządu Emitenta wynosi trzy lata i dla wszystkich jego członków upływa w dniu
28.07.2022 roku.
Zarząd wykonuje swoje czynności w siedzibie Emitenta.
W skład Zarządu Emitenta wchodzi obecnie:
1. Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu;
2. Jakub Traczyk – Członek Zarządu.
Piotr Wątrucki
Zajmowane stanowisko

Prezes Zarządu

Termin upływu kadencji

28.07.2020 r.

Wykształcenie

wyższe

Kariera zawodowa

Ukończył Informatykę i Ekonometrię oraz
podyplomowe studia Produkcji Filmowej i
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Telewizyjnej w Warszawskiej szkole Filmowej.
Od kilkunastu lat związany z branżą̨ gier
komputerowych, pracował jako Project
Manager dla

CI Games,

min.

przy

Sniper:

Ghost Warrior 1.
Ukończone projekty:
- SAS: Secure Tomorrow ( PC )
- Armed Forces Corp. (PC)
- Wolfschanze II (PC)
- Combat Zone Special Forces (PC)
- Terrorist Takedown 3 (PC)
- Sniper Ghost Warrior (PC / Xbox360)
- Zombies Ate My Baby (iOS)
- Roll in the Hole (iOS, Android, Windows Phone,
PS Vita)
- Puzzle Craft (Windows Phone, Android)
- Dive for Treasures (iOS)
- Tower Dwellers (iOS, MAC, PC, Android,
Windows Phone)
- Empire Manager (iOS)
- Dive for Honour: cold war (Android)
- Galaxy Dwellers (iOS, Android)
- Rollimals (iOS, Android, Windows Phone)
- Pooties (iOS, Android)
- One Tap Tennis (iOS, Android)
- Bestseller: Curse of the Golden Owl (PC, iOS,
Android)
- Tower Dwellers 2 (Tower Dwellers: Royal
Defense) (iOS, Android)
- Darkest Hunters (iOS, Android, PC, MAC)
- Car Mechanic Simulator 2018 (iOS, Android)
Pan Piotr Wątrucki nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich
trzech lat, Piotr Wątrucki był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal
wspólnikiem: brak
Pan Piotr Wątrucki nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, jak
również nie pełnił funkcji w podmiotach, w których toczyła się restrukturyzacja, lub w których
został ustanowiony zarząd komisaryczny.
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Pan Piotr Wątrucki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze
prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Pan Piotr Wątrucki nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w półce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu.
Pan Piotr Wątrucki nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności
Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Piotr Wątrucki nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone
w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 k.s.h., ani na
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, jak również za
przestępstwa wskazane w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub Ustawie z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych
Jakub Traczyk
Zajmowane stanowisko

Członek Zarządu

Termin upływu kadencji

28.07.2020 r.

Wykształcenie

wyższe

Kariera zawodowa

Projektowanie/Programowanie gier na:
- urządzenia mobilne (iPhone/iPad, Windows
Phone 7/8, Android, PS Vita)
- stacjonarne (PC, MAC XBOX360)
Ukończone projekty Emitenta:
- Zombies Ate My Baby (iOS)
- Roll in the Hole (iOS, Android, Windows
Phone, PS Vita)
- Puzzle Craft (Windows Phone, Android)
- Dive for Treasures (iOS)
- Tower Dwellers (iOS, MAC, PC, Android,
Windows Phone)
- Empire Manager (iOS)
- Dive for Honour: cold war (Android)
- Galaxy Dwellers (iOS, Android)
- Rollimals (iOS, Android, Windows Phone)
- Pooties (iOS, Android)
- One Tap Tennis (iOS, Android)
- Bestseller: Curse of the Golden Owl (PC, iOS,
Android)
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- Tower Dwellers 2 (Tower Dwellers: Royal
Defense) (iOS, Android)
- Darkest Hunters (iOS, Android, PC, MAC)ro
- Car Mechanic Simulator 2018 (iOS, Android)
CI Games S.A. level designer / programista
- prototypowanie, projektowanie poziomów do
gier FPS.
- skryptowanie zachowań AI oraz obiektów
fizycznych elementow otoczenia itp.
- aranżacja przestrzeni poziomów obiektami
tworzonymi przez enviro.
Ukończone projekty CIGAMES:
- Mortyr: Operacja Sztorm
- SAS: Secure tomorrow
- Royal Marines Commando
- Najemnicy
- Code of Honor 3
- Combat zone: Special Forces
- Wolfschanze II
- Terrorist Takedown 3
- Sniper: Ghost Warior
Lefthand sp. z o.o. programista
rozwój oprogramowania księgowego dla firm
Pan Jakub Traczyk nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich
trzech lat, Jakub Traczyk był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal
wspólnikiem: brak
Pan Jakub Traczyk nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, jak
również nie pełnił funkcji w podmiotach, w których toczyła się restrukturyzacja, lub w których
został ustanowiony zarząd komisaryczny.
Pan Jakub Traczyk nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze
prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Pan Jakub Traczyk nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
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pełnomocnika w półce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu.
Pan Jakub Traczyk nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta,
ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Jakub Traczyk nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone
w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 k.s.h., ani na
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, jak również za
przestępstwa wskazane w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub Ustawie z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych
Rada Nadzorcza
Zgodnie z §14 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza Emitenta składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż
siedmiu członków. Zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu Emitenta kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat dla
wszystkich jej członków upływa w dniu 28.07.2022 roku.
Zarząd wykonuje swoje czynności w siedzibie Emitenta
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie:
1. Mateusz Zawadzki – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Maciej Małysz –Członek Rady Nadzorczej;
3. Marek Wasilewski –Członek Rady Nadzorczej;
4. Jakub Trzebiński - Członek Rady Nadzorczej;
5. Szymon Okoń - Członek Rady Nadzorczej.
Mateusz Zawadzki
Zajmowane stanowisko

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji

28.07.2022 r

Wykształcenie

Wyższe

Kariera zawodowa

Mateusz Zawadzki posiada wykształcenie
wyższe prawnicze, w 2011 roku ukończył
studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
Doświadczenie zawodowe oraz informacje o
sprawowaniu

funkcji

zarządzających

lub

w

nadzorczych

organach
innych

podmiotów:

strona 109 z 174

Dokument informacyjny ECC Games S.A.

• 2015 – obecnie -

Ultimate Games

S.A.(następca prawny Ultimate Games Sp. z
o.o.) – Prezes Zarządu
• 2018 – obecnie - UF Games S.A. – Członek
Zarządu;
• 2018 – obecnie - Ragged Games S.A. –
Przewodniczący Rady Nadzorczej;
• 2017 – obecnie - DEGENERALS S.A. –
Przewodniczący Rady Nadzorczej;
• 2017 – obecnie - ECC GAMES S.A Przewodniczący Rady Nadzorczej;
• 2018

–

obecnie

-

MOONLIT S.A.

–

Przewodniczący Rady Nadzorczej;
• 2018 – obecnie - Stolen Labs S.A. – Członek
Rady Nadzorczej;
• 2017

–

obecnie

DUALITY

S.A.

–

Przewodniczący Rady Nadzorczej;
• 2017 – obecnie CREATIVEFORGE GAMES
S.A. – Wiceprezes Zarządu
• 2017

–

obecnie

SONKA

S.A.

–

Przewodniczący Rady Nadzorczej;
• 2014 – obecnie

–

własna

działalność

gospodarcza;
• 2018 – 2018 – Pixel Flipper S.A. - Wiceprezes
Zarządu;
• 2018 – 2018 – LuxAfi S.A. – Członek Rady
Nadzorczej;
• 2018 – 2018 - BLUE FOX S.A. – Prezes
Zarządu;
• 2018 – 2018 - Red Dev Studio S.A. –
Przewodniczący Rady Nadzorczej;
• 2017 – 2018 -

Gaming Factory S.A

(poprzednio Gamelnvest Fund S.A.) – Prezes
Zarządu
• 2017 – 2018 - Protect&Security Sp. z o.o.
(poprzednio Machine Sharks Sp. z o.o.) –
Prezes Zarządu;
• 2017 – 2018 - Art. Games Studio S.A.
(poprzednio Big

Flat

Potato S.A.). –

Wiceprezes Zarządu;
strona 110 z 174

Dokument informacyjny ECC Games S.A.

• 2017 – 2018 - Circus sp. z o.o. - Prezes
Zarządu;
• 2017 – 2018 – Total Games sp. z o.o. – Prezes
Zarządu;
• 2015 – 2018 - GSB Finance sp. z o.o. – Prezes
Zarządu;
• 2015 – 2017

–

PLAYWAY

S.A.

–

Przewodniczący Rady Nadzorczej;
• 2014 – 2015 – Finpol Rohr Sp. z o.o. –
Członek Rady Nadzorczej;
• 2013 – 2016 – Przetwórstwo Tworzyw
Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. – Prawnik;
• 2009 – 2012

–

Urząd

Marszałkowski

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
Toruniu

–

Specjalista

ds.

Zamówień

Publicznych;
• 2009 – 2012

–

Uniwersytet

Mikołaja

Kopernika w Toruniu – Manager Klubu
Sportowego
Pan Mateusz Zawadzki nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich
trzech lat, Mateusz Zawadzki był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal
wspólnikiem:
• 2015 – obecnie - Ultimate Games S.A.(następca prawny Ultimate Games Sp. z o.o.) – Prezes
Zarządu
• 2018 – obecnie - UF Games S.A. – Członek Zarządu;
• 2018 – obecnie - Ragged Games S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
• 2017 – obecnie - DEGENERALS S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
• 2017 – obecnie - ECC GAMES S.A - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
• 2018 – obecnie - MOONLIT S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
• 2018 – obecnie - Stolen Labs S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
• 2017 – obecnie DUALITY S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
• 2017 – obecnie CREATIVEFORGE GAMES S.A. – Wiceprezes Zarządu
• 2017 – obecnie SONKA S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
• 2018 – 2018 – Pixel Flipper S.A. - Wiceprezes Zarządu;
• 2018 – 2018 – LuxAfi S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
• 2018 – 2018 - BLUE FOX S.A. – Prezes Zarządu;
• 2018 – 2018 - Red Dev Studio S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
• 2017 – 2018 - Gaming Factory S.A (poprzednio Gamelnvest Fund S.A.) – Prezes Zarządu
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• 2017 – 2018 - Protect&Security Sp. z o.o. (poprzednio Machine Sharks Sp. z o.o.) – Prezes
Zarządu;
• 2017 – 2018 - Art. Games Studio S.A. (poprzednio Big Flat Potato S.A.). – Wiceprezes Zarządu;
• 2017 – 2018 - Circus sp. z o.o. - Prezes Zarządu;
• 2017 – 2018 – Total Games sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
• 2015 – 2018 - GSB Finance sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
• 2015 – 2017 – PLAYWAY S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
• 2014 – 2015 – Finpol Rohr Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej;
Jest akcjonariuszem
•

GameInvest Fund S.A.;

•

ECC Games S.A.;

•

Ultimate Games S.A.;

•

Big Flat Potato S.A.;

•

Blue Fox S.A.

Jest Wspólnikiem:
•

GSB Finance sp. z o.o.;

•

Machine Sharks sp. z o.o.;

Circus sp. z o.o.
Pan Mateusz Zawadzki nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta
lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu.
Pan Mateusz Zawadzki nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub
zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub
likwidacji, jak również nie pełnił funkcji w podmiotach, w których toczyła się restrukturyzacja, lub
w których został ustanowiony zarząd komisaryczny.
Pan Mateusz Zawadzki nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności
Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Mateusz Zawadzki nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 k.s.h., ani na
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, jak również za
przestępstwa wskazane w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub Ustawie z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych.
Maciej Małysz
Zajmowane stanowisko

Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji

28.07.2022 r
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Wykształcenie

wyższe

Kariera zawodowa

jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, na
której ukończył studia licencjackie na kierunku
Ekonomia oraz magisterskie na kierunku
Finanse i Rachunkowość. Maciej Małysz posiada
5-letnie doświadczenie w branży inwestycyjnej.
Od 2012 r. związany z funduszem Inovo.VC
(dalej Fundusz), w tym od 2014 r. jako członek
jego Komitetu Inwestycyjnego. W Inovo.VC,
Maciej Małysz odpowiada za nowe inwestycje w
spółki działające w modelu SaaS, wsparcie
strategiczne

oraz

nadzór

nad

spółkami

portfelowymi. Wśród zrealizowanych inwestycji
i spółek portfelowych które wspiera są m.in.
Brand24 – jeden z globalnych liderów social
listening dla małych i średnich przedsiębiorstw,
Booksy

–

dostawca

oprogramowania

do

umawiania wizyt i zarządzania salonem, ECC
Games – deweloper i wydawca gier na
urządzenia mobilne i stacjonarne oraz Sotrender
– największa polska spółka tworząca narzędzie
do analityki własnych kanałów w mediach
społecznościowych.
Pan Maciej Małysz nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich
trzech lat, Maciej Małysz był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal
wspólnikiem:
•

od 2018 - obecnie – Inovo Management B.V. – Członek Zarządu;

•

od 2018 - obecnie – Inovo Technology sp. z o.o. – Wspólnik;

•

od 2017 - obecnie - SmartNet Research & Solutions sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej;

•

od 2016 - obecnie - Brand24 S.A. – Członek Rady Nadzorczej;

•

od 2016 - obecnie - Lunchmapa sp. z o.o. – Wspólnik;

•

od 2015 – obecnie – ECC GAMES S.A. – Członek Rady Nadzorczej;

•

od 2014 - obecnie - Medware Studio sp. z o.o., - Członek Zarządu;

•

2016 – 2018 - Isivi sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej;

•

2015 – 2017 - Sugester sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej;

•

2013 - 2018 - JP Solar sp. z o.o. – Prezes Zarządu / Członek Zarządu;

•

2013 - 2014 - PV Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu/Członek Zarządu;

•

2013 - 2014 - PV Polska I Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
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•

2013 - 2014 - PV Polska II Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;

•

2013 - 2014 - PV Polska III Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;

Pan Maciej Małysz nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, jak
również nie pełnił funkcji w podmiotach, w których toczyła się restrukturyzacja, lub w których
został ustanowiony zarząd komisaryczny.
Pan Maciej Małysz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze
prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Pan Maciej Małysz nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w półce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu.
Pan Maciej Małysz nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta,
ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Maciej Małysz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone
w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 k.s.h., ani na
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, jak również za
przestępstwa wskazane w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub Ustawie z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych.
Marek Wasilewski
Zajmowane stanowisko

Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji

28.07.2022 r.

Wykształcenie

wyższe

Kariera zawodowa

jest współzałożycielem i członkiem zarządu
spółki Web2Print sp. z o.o., która tworzy
globalne, chmurowe rozwiązania IT dla branży
poligraficznej i drukarskiej, a
udziałowcem

i

prezesem

także jest

zarządu

spółki

Key2Print sp. z o.o.
Pan Marek Wasilewski nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich
trzech lat, Marek Wasilewski był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal
wspólnikiem:
•

od 2013 - obecnie - Key2Print sp. z o.o. – Prezes Zarządu;

•

od 2010 - obecnie - Web2Print sp. z o.o. – Wiceprezes zarządu;

•

od 2010 - obecnie - Web2Print sp. z o.o. – Wspólnik;
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•

od 2010 - obecnie - Key2Print sp. z o.o. – Wspólnik.

Pan Marek Wasilewski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub
zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub
likwidacji, jak również nie pełnił funkcji w podmiotach, w których toczyła się restrukturyzacja, lub
w których został ustanowiony zarząd komisaryczny.
Pan Marek Wasilewski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze
prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Pan Marek Wasilewski nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta
lub pełnomocnika w półce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu.
Pan Marek Wasilewski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności
Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Marek Wasilewski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone
w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 k.s.h., ani na
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, jak również za
przestępstwa wskazane w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub Ustawie z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych.
Jakub Trzebiński
Zajmowane stanowisko

Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji

28.07.2022 r.

Wykształcenie

wyższe

Kariera zawodowa

•

W 2012 roku ukończył studia magisterskie na
Wydziale

Polonistyki

Uniwersytetu

Warszawskiego, na kierunku językoznawstwo i
literaturoznawstwo ze specjalizacją medialną.
•

Doświadczenie zawodowe:

•

2016 – obecnie – Stowarzyszenie Polscy Twórcy
Gier, Wiceprezes Zarządu.

Pan Jakub Trzebiński nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich
trzech lat, Jakub Trzebiński był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal
wspólnikiem:
•

2018 - obecnie - UF Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;

•

2017 - obecnie - ULTIMATE GAMES S.A. –Przewodniczący Rady Nadzorczej;
strona 115 z 174

Dokument informacyjny ECC Games S.A.

•

2017 - obecnie - Sonka S.A. – Członek Rady Nadzorczej;

•

2017 - obecnie - Moonlit S.A. – Członek Rady Nadzorczej;

•

2017 - obecnie - Movie Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;

•

2017 - obecnie – Duality S.A. – Członek Rady Nadzorczej;

•

2017 - obecnie – ECC GAMES S.A. – Członek Rady Nadzorczej;

•

2015 - obecnie - PlayWay S.A. - Wiceprezes Zarządu;

•

2017 - 2018 - Art. Games Studio S.A. (poprzednio Big Flat Potato S.A.). - Członek Rady
Nadzorczej.

Pan Jakub Trzebiński nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub
zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub
likwidacji, jak również nie pełnił funkcji w podmiotach, w których toczyła się restrukturyzacja, lub
w których został ustanowiony zarząd komisaryczny.
Pan Jakub Trzebiński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze
prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Pan Jakub Trzebiński nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta
lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu.
Pan Jakub Trzebiński nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności
Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Jakub Trzebiński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 k.s.h., ani na
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, jak również za
przestępstwa wskazane w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub Ustawie z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych.
Szymon Okoń
Zajmowane stanowisko

Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji

28.07.2022 r.

Wykształcenie

wyższe

Kariera zawodowa

jest

Partnerem

Szczepaniak
pracownikiem

i

w

Kancelarii

Wspólnicy
naukowym

Spaczyński,
Sp.k.

na

oraz

stanowisku

Adiunkta w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie. Pan Szymon Okoń posiada stopień
naukowy doktora nauk prawnych w dziedzinie
prawa uzyskany w 2014 roku na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adma
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Mickiewicza w Poznaniu oraz stopień naukowy
doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie
finansów uzyskany w 2014 roku na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu. W 2012 roku ukończył studia
magisterskie

na

Wydziale

Zarządzania

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na
kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność
Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe
Przedsiębiorstwa, w 2011 roku ukończył studia
magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu

im.

Poznaniu

kierunku

na

Adama

Mickiewicza

Prawo.

w

Studiował

również na London School of Economics and
Political

Science

oraz

Edinburgh

Napier

University.
Doświadczenie zawodowe:
• 2015 – obecnie – Spaczyński, Szczepaniak i
Wspólnicy Sp.k. – Partner;
• 2010 – 2015 – Spaczyński, Szczepaniak i
Wspólnicy

Sp.k.

–

Senior

Associate

(wcześniej m.in. Associate oraz Junior
Associate);
• 2010 – 2010 – Kancelaria CSW Więckowska
i Partnerzy Radcy Prawni – Legal Assistant;
• 2008 – 2009 – Działyński i Judek Spółka
Partnerska Radców Prawnych – Legal
Assistant.
Dodatkowo Pan Szymon Okoń od 2012 roku
prowadzi własną działalność gospodarczą pod
nazwą Szymon Okoń Doradztwo Prawne, w
ramach której zajmuje się świadczeniem usług
doradztwa prawnego.
Praca naukowa:
• 2018 – obecnie – Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie – Adiunkt;
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• 2015 – 2017 – Uniwersytet Ekonomiczny w
Poznaniu – Adiunkt (wcześniej Asystent).
Pan Szymon Okoń nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich
trzech lat, Szymon Okoń był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal
wspólnikiem:
•

od 2018 - obecnie - Boombit S.A. – Członek Rady Nadzorczej;

•

od 2018 - obecnie - ECC GAMES S.A. – Członek Rady Nadzorczej;

•

od 2018 - obecnie - Cloud Technologies S.A. – Członek Rady Nadzorczej;

•

od 2017 - obecnie - CS Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej;

•

od 2016 - do 2016 - Szymon Okoń Investments Sp.k. – Komplementariusz (w 2016 roku);

•

od 2015 - do 2017 - Eagle Global Asset Management Sp. z o.o. – wspólnik oraz Członek Zarządu;

•

od 2013 - do 2016 - Szymon Okoń Capital Sp.k. – Komplementariusz.

Pan Szymon Okoń nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, jak
również nie pełnił funkcji w podmiotach, w których toczyła się restrukturyzacja, lub w których
został ustanowiony zarząd komisaryczny.
Pan Szymon Okoń nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze
prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Pan Szymon Okoń nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu.
Pan Szymon Okoń nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta,
ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Szymon Okoń nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 k.s.h., ani na
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, jak również za
przestępstwa wskazane w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub Ustawie z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych.
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4.23. Dane dotyczące struktury akcjonariatu Emitenta
Struktura akcjonariatu Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego,
przedstawia się następująco:

Lp.

Imię i nazwisko / nazwa

Liczba akcji

akcjonariusza

(w szt.)

Udział w kapitale
zakładowym

Udział w głosach
(w proc.)

(w proc.)

1.

1

Inovo sp. z o.o. Venture I SKA

5.800.000

2.

23.

PlayWay S.A.

5.440.000

4.

27,15

5.

6.

37.

Piotr Wątrucki

3.100.000

9.

15,47

10. 15,47

8.

28,95

28,95
27,15

11. 412. Jakub Traczyk

13. 1.000.000

14. 5,0

15. 5,0

16. 517. Pozostali

18. 4.694.744

19. 23,43

20. 23,43

21.

22. 20.034.744

23. 100

24. 100
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5. Sprawozdanie finansowe
5.1.

Sprawozdanie finansowe ECC Games sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do
dnia 31 grudnia 2017 rok
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5.2.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego Emitenta
za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wraz z opinią
uzupełniającą z badania sprawozdania finansowego
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5.3.

Sprawozdanie zarządu z działalności Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do
dnia 31 grudnia 2017 roku
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5.4.

Skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta, uwzględniające dane finansowe za okres od
dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku
Bilans

AKTYWA
Aktywa trwałe
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B
Aktywa obrotowe
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe
III Inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D
Udziały (akcje) własne
Aktywa razem

31.12.2017
81 732,68
36 666,63
45 066,05
0,00
0,00
0,00
2 607 900,79
1 371 471,59
121 018,65
1 114 683,33
727,22
0,00
0,00
2 689 633,47

30.09.2018
126 886,32
47 991,80
78 894,52
0,00
0,00
0,00
3 842 337,19
2 324 212,75
141 294,94
1 375 691,58
1 137,92
0,00
0,00
3 969 223,51

PASYWA
A
Kapitał (fundusz) własny
I Kapitał (fundusz) podstawowy
II Kapitał (fundusz) zapasowy
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)
- nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał z aktualizacji wyceny
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
VII (wielkość ujemna)
B
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I Rezerwy na zobowiązania
II Zobowiązania długoterminowe
III Zobowiązania krótkoterminowe
IV Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

31.12.2017
2 542 411,64
1 847 760,00
2 179 985,99
2 179 985,99

30.09.2018
3 881 429,93
2 003 474,40
3 272 742,51
3 272 742,51

0,00
0,00
0,00
-1 700 793,68
215 459,33
0,00

0,00
0,00
0,00
-1 700 577,89
305 790,91
0,00

147 221,83
0,00
0,00
147 221,83
0,00

87 793,58
0,00
0,00
87 138,98
654,60

2 689 633,47

3 969 223,51

A
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Rachunek zysków i strat ( wariant porównawczy )
Wykonanie na dzień
Tytuł

A
I
II
III
IV
B

C
D

E

F
G

H

I
J
K
L

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z
nimi
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
jed.
Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
- podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
I Pozostałe koszty rodzajowe
IX Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe
I Dywidendy i udziały w zyskach
II Odsetki
III Zysk ze zbycia inwestycji
IV Aktualizacja wartości inwestycji
V Inne
Koszty finansowe
I Odsetki
II Strata ze zbycia inwestycji
III Aktualizacja wartości inwestycji
IV Inne
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenie straty)
Zysk (strata) netto (I-J-K)

III kwartał 2017
narastająco

III kwartał 2018
narastająco

559 167,62

1 655 964,20

256 951,55
302 216,07

710 812,35
945 151,85

0,00

0,00

0,00

0,00

427 885,92
24 927,12
17 299,35
106 639,78
6 929,75
6 929,75
248 978,00
3 297,60
19 814,32

1 362 609,67
39 828,18
133 500,57
512 575,85
11 818,06
11 818,06
581 045,00
3 446,10
80 395,91

0,00
131 281,70
2,26
0,00
0,00
2,26
3,35
0,00
0,00
3,35
131 280,61
151,89
0,00
151,89
0,00
0,00
0,00
3 243,68
11,29
0,00
0,00
3 232,39
128 188,82
0,00
0,00

0,00
293 354,53
38 471,78
0,00
0,00
38 471,78
21 157,45
0,00
0,00
21 157,45
310 668,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 877,95
12,46
0,00
0,00
4 865,49
305 790,91
0,00
0,00

128 188,82

305 790,91
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Rachunek przepływów pieniężnych ( metoda pośrednia )
III kwartał
2017
narastająco

TREŚĆ
Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
I Zysk (strata) netto
II Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Zmiana stanu zapasów
4. Zmiana Stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z
5.
wyjątkiem pożyczek i kredytów
6. Zmiana Stanu rozliczeń międzyokresowych
7. Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
III
(I+/-II)
B Przepływy śr.pien.z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
II Wydatki
Przepływy pieniężne netto z działalności
III
inwestycyjnej (I-II)
C Przepływy śr.pien.z działalności finansowej
I Wpływy
II Wydatki
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
III
(I-II)
Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/D
C.III)
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu
G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)

III kwartał
2018
narastająco

A

128 188,82
-257 351,42
24 927,12
0,00
-444 263,81
12 771,57
-139 207,61

305 790,91
-983 112,83
39 828,18
-4 855,74
-952 741,16
-20 276,29
-60 082,85

117 816,74
170 604,57
-129 162,60

243,90
14 771,13
-677 321,92

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
94 681,42
-94 681,42

0,00
38 222,00
-38 222,00

0,00
1 033 011,59
0,00
1 033 011,59

-167 384,60

261 008,25

-167 384,60
0,00

261 008,25
0,00

240 661,46
73 276,86

1 114 683,33
1 375 691,58

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU ) WŁASNYM
TREŚĆ
I

Kapitał własny na początek okresu (BO)
Kapitał własny na początek okresu (BO), po
Ia
korektach
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek
1.
okresu
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

III kwartał 2017
narastająco
1 464 343,93

III kwartał 2018
narastająco
2 542 411,64

1 464 343,93

2 542 411,64

1 574 000,00
273 760,00

1 847 760,00
155 714,00
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a) Zwiększenia (z tytułu)
- Podwyższenie kapitału – emisja akcji serii
G
- Podwyższenie kapitału – emisja akcji serii
H
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) Zwiększenia (z tytułu)
- podział zysku
- Podwyższenie kapitału – emisja akcji serii
G
- Podwyższenie kapitału – emisja akcji serii
h
b) Zmniejszenie (z tytułu)

273 760,00

155 714,00

273 760,00

1 847 760,00
1 218 000,00
1 091 570,00
1 149 792,00

155 714,00
2 003 474,40
2 179 985,99
1 092 756,52
1 149 745,73
215 459,33

1 149 792,00
934 286,40
58 222,00
58 222,00

56 989,21

- Koszty emisji serii G
- Koszty emisji serii H
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowego na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
b) Zmniejszenie (z tytułu)

2 309 570,00
- 1 700 793,68

- Przeniesienie zysku z 2017 roku na kapitał
zapasowy
3.2 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
3.5 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.6 Zysk (strata z lat ubiegłych) na koniec okresu
4. Wynik netto
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
III
proponowanego podziału zysku

0,00
- 1 700 793,68
- 1 700 793,68
- 1 700 793,68
128 188,82
2 584 725,14

215 459,33
0,00
- 1 700 793,68
- 1 700 793,68
- 1 700 793,68
305 790,91
3 881 429,93

2 584 725,14

3 881 429,93

56 989,21
3 272 742,51
- 1 485 334,35
215 459,33
215 459,33
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Wskazanie informacji do raportu kwartalnego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30
września 2018 roku w zakresie określonym w § 5 ust. 4.1. i 4.2. Załącznika nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
A.

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje
o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Emitent oświadcza, że dane finansowe za pierwsze trzy kwartały 2018 roku zostały sporządzone
zgodnie z następującymi przepisami:
Ø

Ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 – tekst jednolity ze
zmianami);

Ø

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku 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 2014 poz. 133 ze zmianami).

Przy sporządzaniu danych finansowych za pierwsze 3 kwartały 2018 roku przyjęto metody i zasady
rachunkowości zgodne z polityką rachunkowości obowiązującą w Spółce. Sprawozdanie finansowe
zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się
przewidzieć przyszłości wobec nieistnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności.
B.

Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego
dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności
o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W okresie objętym danymi finansowymi, głównym obszarem aktywności Emitenta były prace nad
wydanymi już grami oraz rozwój projektu Drift 19. W zakresie gier wydanych, większość czasu pracy
była poświęcona na rozwój i utrzymanie gry Car Mechnic Simulator 18, która została ciepło przyjęta
przez graczy. Emitent przygotował także grę Car Mechanic Simulator na konsolę Nintendo Switch,
która jest na etapie certyfikacji. W ramach gry Drift 19, istotna część wysiłku programistycznego
została poniesiona na transformację trójwymiarowych skanów realnych torów driftingowych do
postaci makiety, którą da się wykorzystać w grze. W ramach prac nad tym tytułem, Emitent prowadził
też ciągłe rozmowy z partnerami branżowymi, takimi jak ligi driftingowe, mającymi wspierać dalsze
etapy produkcji gry swoją wiedzą ekspercką oraz jej promocję przed i po wydaniu. Jednym z takich
działań jest planowana obecność Emitenta z grą Drift19, jako wystawcy przy wydarzeniach
organizowanych przez formułę Drift Open w 2019 roku.
W okresie objętym raportem nie było innych istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta, w
szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
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C.

Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie
kwartalnym

Emitent nie publikuje prognoz wyników.
D.

Podejmowanie przez Emitenta w okresie objętym raportem, w obszarze rozwoju
prowadzonej działalności, inicjatyw nastawionych na

wprowadzenie rozwiązań

innowacyjnych w przedsiębiorstwie
W okresie objętym raportem, Emitent nie podejmował działań mających na celu wprowadzenie
rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
E.

Informacja o strukturze akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na
dzień raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Struktura akcjonariatu Emitenta została wskazana w pkt. 4.23. niniejszego Dokumentu
informacyjnego.
F.

Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne
etaty.

Spółka zatrudniała w okresie objętym raportem 1 pracownika. Praca programistów była wykonywana
na podstawie zawartych z nimi umów o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.
Przeciętnie w miesiącach objętych raportem było zawieranych i wykonywanych było 14 umów o
współpracy.
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6.

ZAŁĄCZNIKI
6.1.

Aktualny odpis z KRS Emitenta
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6.2.

Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Firma
§1
1.

Firma Spółki brzmi: ECC GAMES Spółka Akcyjna.

2.

Spółka może używać skrótu: ECC GAMES S.A.

3.

Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem.
Siedziba
§2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.
Obszar i zakres działania
§3
1.

Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2.

Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych
spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały
w innych spółkach.
Czas trwania Spółki
§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Przedmiot działalności Spółki
§5
1.

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
2) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
3) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
4) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
5) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
7) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
8) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
9) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
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12) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
13) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet,
14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
i podobna działalność,
16) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych,
17) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet),
18) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach,
19) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem
prac chronionych prawem autorskim,
20) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami,
21) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi,
22) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
23) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
24) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
25) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych,
26) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
27) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2.

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej
przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu
państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub
koncesji.

3.

Spółka nie będzie:
1)

Inwestować środków finansowych w prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
factoringu lub leasingu, dzierżawy lub najmu aktywów, usług prawnych, usług
księgowych, handlu hurtowego lub detalicznego lub działalności gospodarczej w zakresie
związanym z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich,
jeżeli środki otrzymane od Inwestora miałyby być związane z ilością wywożonych
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produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi
wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej:
2)

prowadzić działalności gospodarczej w zakresie: produkcji żelaza i stali, górnictwa węgla,
budownictwa okrętowego, rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady
(WE) nr 104/2000 (Dz.Urz. L 17 z 21.01.2000), produkcji podstawowej produktów
rolnych, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008,
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadkach
określonych w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008; świadczenia
usług finansowych, produkcji lub obrotu: bronią, wyrobami tytoniowymi, napojami
alkoholowymi lub środkami odurzającymi, obrotu nieruchomościami; oraz-

3)

wykorzystywać środków jakie otrzymała lub może otrzymać od Inwestora na cele
dystrybucyjno-handlowe:

3.

Spółka będzie:
1)

prowadzić działalność w sposób mający znaczenie dla rozwoju regionalnego, w tym dla
tworzenia miejsc pracy:

2)

realizować badania lub rozwijać produkty lub usługi, działać w kierunku wprowadzenia
produktu lub usługi na rynek po raz pierwszy, rozszerzać działalność, rozwijać rynek
produktu lub usługi lub zwiększać swoje moce produkcyjne lub usługowe.

4.

W przypadku podjęcia przez Spółkę działalności powodującej naruszenie ustawy z dnia
4 marca 2005 roku o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz.U. 2005, Nr 57, poz. 491 ze zm.)
lub Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie wsparcia
finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (Dz.U. 2007, Nr 115, poz.
796), Inwestor zawiadomi niezwłocznie Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. o fakcie takiego
naruszenia. W razie wystąpienia sytuacji opisanej powyżej Inwestor będzie uprawniony do
bezwarunkowej sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie Akcji na rzecz dowolnego
podmiotu po cenie zaakceptowanej przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. Uprawnienie
Inwestora do sprzedaży Udziałów jest niezależne od zaprzestania przez Spółkę działalności
powodującej naruszenie wskazanych powyżej aktów prawnych.
Kapitał zakładowy
§6

1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 003 474,40 zł (dwa miliony trzy tysiące czterysta
siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na 20.034.744 (dwadzieścia
milionów trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści cztery) akcje na okaziciela o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a)

5 800 000 (pięć milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A;

b)

5 440 000 (pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B;

c)

3 100 000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C;
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d)

1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D;

e)

300 000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E;

f)

100 000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F;

g)

2 737 600 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela
serii G,,

h)

1 557 144 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje
na okaziciela serii H.

2. Wobec powstania Spółki w drodze przekształcenia z ECC GAMES spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, kapitał zakładowy Spółki został pokryty
majątkiem, którego wartość została ustalona na dzień 2 stycznia 2017 roku oraz wkładami
pieniężnymi.
Akcje
§7
1.

Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

2.

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

3.

Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego
§8

1.

Kapitał

zakładowy

może

być

podwyższany

lub

obniżany

na

mocy

uchwały

Walnego Zgromadzenia.
2.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na
okaziciela albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy
może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub
funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

3.

W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą
alfabetu.

4.

Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez
umorzenie części akcji.

5.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

6.

Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają
większości ¾ (trzy czwarte) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych
przewidują warunki surowsze.
Umorzenie akcji
§9

1.

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę
(umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz
w roku obrotowym.
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2.

Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim
przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.

3.

Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która
powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia
przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez
wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

4.

Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Organy Spółki
§ 10

Organami Spółki są:
1)

Walne Zgromadzenie,

2)

Rada Nadzorcza,

3)

Zarząd.
Walne Zgromadzenie
§ 11

1.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy
po upływie każdego roku obrotowego.

3.

Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym
miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub, w przypadku gdy Spółka stanie się
spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.

4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających
niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub
akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału
zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie
określonym w ust. 2, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada
Nadzorcza.

5.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej
na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

6.

W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez
ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki, które powinno być dokonane
najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
§ 12

1.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

2.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt
z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
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3.

Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20
(jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone
Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką
publiczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem
zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci
elektronicznej.

4.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku,
gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni
przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad,
wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób
właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

5.

Poza

innymi

sprawami

wskazanymi

w

Kodeksie

spółek

handlowych

uchwały

Walnego Zgromadzenia wymagają:
1)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2)

podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne
fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy
i terminie wypłaty dywidendy,

3)

udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-

4)

podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej
przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

5)

zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

6)

likwidacja Spółki i wyznaczanie likwidatora,

7)

emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów
subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych,

8)

nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu
spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art.
361 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,

9)

zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału
zakładowego,

10) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,
11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
12) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
13) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,
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14) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do
dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
15) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
16) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu
oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą,,
17) nałożenie na Akcjonariusza obowiązku dokonania świadczeń na rzecz Spółki,18) wyrażenia zgody na powołanie prokurenta.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty
7, 9, 17 i 18 zapadają większością ¾ (trzy czwarte) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek
handlowych przewidują warunki surowsze.
7. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy
użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem
rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
8. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu
Spółki wymagana jest większość 2/3 (dwie trzecie) głosów. Istotna zmiana przedmiotu
działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia
dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością 2/3 (dwie trzecie) głosów w obecności
osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
9. Tak długo jak Inovo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Venture Fund I Spółka
komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS nr KRS 0000424957 posiada co najmniej
jedną akcję w kapitale zakładowym Spółki w poniższych sprawach wymagane jest uprzednie
powzięcie uchwały Walnego Zgromadzenia w tym głosu „za” oddanego przez ww.
Akcjonariusza (uprawnienie osobiste):
1)

zmiana Statutu w zakresie przeniesienia siedziby poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

2)

zmiana Statutu w zakresie obowiązującego Spółkę zakazu prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie: produkcji żelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa
okrętowego, rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE)
nr 104/2000 (Dz.Urz. L 17 z 21.01.2000), produkcji podstawowej produktów rolnych, o
której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008,
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadkach
określonych w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;, produkcji lub
obrotu: bronią, wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi lub środkami
odurzającymi, obrotu nieruchomościami;

3)

podjęcie przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie: produkcji żelaza i stali,
górnictwa węgla, budownictwa okrętowego, rybołówstwa i akwakultury, objętych
rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.Urz. L 17 z 21.01.2000), produkcji
podstawowej produktów rolnych, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b rozporządzenia
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Komisji (WE) nr 800/2008, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
w przypadkach określonych w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr
800/2008; produkcji lub obrotu: bronią, wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi
lub środkami odurzającymi, obrotu nieruchomościami;
4)

zmiana Statutu w zakresie obowiązującego Spółkę zakazu prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie świadczenia usług finansowych;

5)

podjęcie przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług
finansowych;

6)

zmiana Statutu w zakresie wyłączenia lub ograniczenia podlegania przez Spółkę
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej;

7)

podjęcie przez Spółkę czynności skutkujących wyłączeniem lub ograniczeniem
podlegania

przez

Spółkę

nieograniczonemu

obowiązkowi

podatkowemu

w

Rzeczypospolitej Polskiej;8)

zmiana Statutu w zakresie zmniejszenia lub wykreślenia zobowiązania do ograniczenia
przez Spółkę o 20% (dwadzieścia procent) maksymalnych pułapów lub maksymalnych
kwot kwalifikowanych przysługującej Spółce pomocy publicznej, innej niż przyznawana
na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie
wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (Dz. U. z 2007r.
Nr 115 poz. 796), przez okres 3 (trzech) lat od dnia, w którym po raz pierwszy Spółka
otrzymała środki od Inwestora. Zobowiązanie to nie dotyczy pomocy publicznej
przyznawanej na podstawie wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy
państwa na badania i rozwój lub innych zastępujących je zasad ramowych lub
rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008;-

9)

zmiana Statutu w zakresie obowiązującego Spółkę zakazu przeznaczenia przez Spółkę
środków finansowych otrzymanych od Inwestora na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie: faktoringu lub leasingu, dzierżawy lub najmu aktywów, usług
prawnych, usług księgowych, handlu hurtowego lub detalicznego lub działalności
gospodarczej w zakresie związanym z wywozem do państw członkowskich Unii
Europejskiej lub państw trzecich, jeżeli środki otrzymane od Inwestora miałyby być
związane z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci
dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem
działalności wywozowej;

10) podjęcie przez Spółkę czynności skutkujących przeznaczeniem środków finansowych
otrzymanych od Inwestora na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
faktoringu lub leasingu, dzierżawy lub najmu aktywów, usług prawnych, usług
księgowych, handlu hurtowego lub detalicznego lub działalności gospodarczej w zakresie
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związanym z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich,
jeżeli środki otrzymane od Inwestora miałyby być związane z ilością wywożonych
produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi
wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.
10. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez
pełnomocnika.
11. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest
reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia
ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
12. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych

lub

Statutu

nie

stanowią

inaczej,

Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę
reprezentowanych na nim akcji.
13. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów
(tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu
spółek handlowych stanowią inaczej.
14. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy
wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej
jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
15. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach
wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej
większości 2/3 (dwie trzecie) głosów oddanych.
§ 13
1.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich
nieobecności jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub
osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2.

Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie
może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia.

3.

Regulamin

Walnego

Zgromadzenia

może

być

zmieniony

w

drodze

uchwały

Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w
życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza
§ 14
1.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej
przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, powierza się Radzie
Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu.

2.

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
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3.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust.
3a.

3a. Tak długo jak Akcjonariusze:1.

Stanisław Wójcik,

2.

Stanisław Raciborski,

3.

Monika Dziachan,

4.

Przemysław Seidel,

5.

Michał Poźniak,

6.

Pawel Cippert,

7.

Paweł Kubiczek,

8.

Martyna Mędrek,

9.

Karolina Kulikowska,

10. Szymon Okoń,
11. Stanisław Bokiniec,
12. Tomasz Wickel,
13. Jerzy Wierzbicki,
14. Daniel Kaczmarek,
15. Piotr Miśta,
16. Michał Rustanowicz,
17. Andrzej Janowski,
18. Dariusz Borecki,
19. BM Capital Solutions Sp. z o.o.,
20. Dariusz Skoczek, Vestor Dom Maklerski S.A.
będą akcjonariuszami Spółki, będą posiadać uprawnienie do powoływania jednego Członka
Rady Nadzorczej w formie pisemnego oświadczenia składanego łącznie przez wszystkich tych
Akcjonariuszy Spółce. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wygasa, gdy żaden
z Akcjonariuszy, o których mowa w niniejszym ust. 3a, nie będzie posiadać akcji Spółki.
4.

Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek
Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady
Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej.

5.

Walne

Zgromadzenie

wybiera

Przewodniczącego

Rady

Nadzorczej,

który

będzie

przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami.
6.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy
w roku obrotowym.

7.

Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co
najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady
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Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej
członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki
podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8.

Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący
zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od
dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego
porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał
Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9.

Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku
zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad
powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych
porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie
są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

10. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy
jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw
w porządku obrad.
11. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego
nieobecności, inny Członek Rady Nadzorczej.
12. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia
z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego
Zgromadzenia.
14. Zasady

działania

Rady

Nadzorczej

Spółki

mogą

zostać

określone

przez

Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
15. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza
posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo
zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie
Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na
tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej,
który brał w nim udział.
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16. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub
mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji
i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
17. Niezależny

Członek

Rady

Nadzorczej

potwierdza

wobec

pozostałych

członków

Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej
powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących
utratę przez niego tej cechy.
18. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i
w Statucie, w tym:
1)

ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo
pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego
sprawozdania z wyników tej oceny,

2)

reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub
jego członkami,

3)

zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

4)

uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,

5)

dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,

6)

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów
Zarządu oraz Członków Zarządu) oraz ustala wynagrodzenie członków Zarządu.
Zarząd
§ 15

1.

Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na
zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we
wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do
wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

2.

Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes
Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez
Radę Nadzorczą.

3.

Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być
wybrany na następną kadencję.

4.

Mandaty członków Zarządu

wygasają

z

dniem

odbycia

Walnego Zgromadzenia

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
członków Zarządu.
5.

Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.

6.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości
głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
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7.

Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków
Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu
obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.

8.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania
posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi
otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem
posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy
termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie
posiedzenia poza siedzibą Spółki.

9.

Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo
powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.

10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków
Zarządu i zgody, o której mowa w §12 ust. 5 pkt. 18. Prokura może być odwołana w każdym
czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego
członka Zarządu.
11. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest
reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały
jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.
12. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę
z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie.
13. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:
a)

w przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu,

b)

w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

14. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną
funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji
i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
15. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone
w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
Udział w zysku i fundusze Spółki
§ 16
1.

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do
wypłaty akcjonariuszom.

2.

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
1)

kapitał zakładowy,

2)

kapitał zapasowy,

3)

fundusz rezerwowy.
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3.

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym
na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele
(kapitał rezerwowy).

4.

Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenia.

5.

Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być
mniejszy niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał
zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 (jedna trzecia)
kapitału zakładowego.
Dywidenda
§ 17

1.

Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne
Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo
w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

2.

Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę,
a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.
Rachunkowość
§ 18

Spółka

prowadzi

rachunkowość

oraz

księgi

handlowe

zgodnie

z

obowiązującymi

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
Rok obrotowy
§ 19
1.

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku
kalendarzowego.

2.

W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest
sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym
roku obrotowym.
Postanowienia końcowe
§ 20

1.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
spółek handlowych.
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7.
Lp.

Definicje i objaśnienia skrótów
Termin / skrót

Definicja / objaśnienie

1.

Akcje

Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta

2.

Akcje Serii A

5.800.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł

3.

Akcje Serii B

5.440.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł

4.

Akcje Serii C

3.100.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł

5.

Akcje Serii D

1.000.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł

6.

Akcje Serii E

300.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł

7.

Akcje Serii F

100.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł

8.

Akcje Serii G

2.737.600 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł

9.

Akcje Serii H

1.557.144 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł

10.

Alternatywny

11.

system Rynek NewConnect

organizowany przez Giełdę Papierów

obrotu lub ASO

Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent lub Spółka

ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie

Euro

Jednostka monetarna państw tworzących strefę euro w unii
europejskiej oraz w 11 krajach i terytoriach nienależących do UE

12.

Giełda lub GPW

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

13.
14.

Krajowy Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w

lub KDPW

Warszawie

k.k.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1137 – tekst jednolity ze zmianami)

15.

k.s.h.

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 - tekst jednolity ze zmianami)

16.

Komisja lub KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

17.

NewConnect

Rynek NewConnect

organizowany przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A.
18.

Obrót na GPW

Obrót na rynku regulowanym, giełdowym, organizowanym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

19.

Obrót na NewConnect

Obrót na NewConnect to jest w alternatywnym systemie obrotu
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
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20.

Organizator

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą

Alternatywnego

w Warszawie

Systemu Obrotu
21.

PAP

Polska Agencja Prasowa

22.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Emitenta

23.

Regulamin

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony uchwałą

Alternatywnego

nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w

Systemu Obrotu

Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm.

Rozporządzenie MAR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

24.

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
25.

Rozporządzenie

nr Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17

2016/522

grudnia 2015 roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego

i Rady

(UE)

nr

596/2014

uzupełniające

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
26.

Rozporządzenie

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004

w sprawie koncentracji roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców
27.

Statut

Statut Emitenta

28.

Ustawa o nadzorze nad Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem
rynkiem kapitałowym

kapitałowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1289 ze zmianami - tekst
jednolity)

29.

Ustawa o obrocie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz.U. z 2016 poz. 615 – tekst jednolity ze zmianami)

30.

31.

Ustawa

o

ochronie Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji

konkurencji

i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 – tekst jednolity ze

i konsumentów

zmianami)

Ustawa
publicznej

o

ofercie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
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systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1639 - tekst jednolity ze zmianami)
32.

Ustawa

o

podatku Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób

dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 - tekst
fizycznych
33.

Ustawa

jednolity ze zmianami)
o

podatku Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób

dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 - tekst jednolity ze zmianami)
prawnych
34.

35.

Ustawa o podatku od

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności

czynności

cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 223 - tekst jednolity ze

cywilnoprawnych

zmianami)

Ustawa o podatku od Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn
spadków i darowizn

(tekst jednolity: (Dz.U. z 2017 r. poz. 833 - tekst jednolity ze
zmianami)

36.
37.

Ustawa

o Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst

rachunkowości

jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047- tekst jednolity ze zmianami)

Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 201 - tekst jednolity ze zmianami)

38.

WIBOR

(Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki

jednomiesięczny

udzielają pożyczek innym bankom, na okres 1 miesiąca

39.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Emitenta

40.

Zarząd

Zarząd Emitenta

strona 174 z 174

