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Niniejszy dokument ofertowy został sporządzony na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany 
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 
regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”) oraz art. 37a ustawy o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o Spółkach publicznych. 

Zgodnie z art. 37a ustawy o ofercie publicznej udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, 
pod warunkiem udostępnienia dokumentu zawierającego co najmniej podstawowe informacje o emitencie 
papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych 
oraz warunkach i zasadach ich oferty, podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania 
środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka 
oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie, nie wymaga oferta 
publiczna, w wyniku które zakładane wpływy brutto emitenta, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia 
jej  ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro i  mniej niż 1 000 000 euro.  

Niniejszy Dokument nie stanowi Dokumentu Informacyjnego w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu NewConnect ani dokumentu ofertowego, o którym mowa w art. 30 Ustawy o ofercie 
publicznej. Niniejszy Dokument nie był badany ani zatwierdzany przez Organizatora Alternatywnego Systemu 
Obrotu NewConnect lub Komisję Nadzoru Finansowego. Niniejszy Dokument może różnić się pod względem 
formy lub treści od przyszłego Dokumentu Informacyjnego (w rozumieniu przepisów Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu), sporządzanego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów 
finansowych będących przedmiotem oferty publicznej do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect.  

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, a ich 
decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, 
konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 
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FIRMA INWESTYCYJNA ŚWIADCZĄCA USŁUGĘ OFEROWANIA W ZAKRESIE 

ART. 72 PKT 1 I 3 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI 
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Wstęp 
 
Emitent 

 

Nazwa (firma): Brave Lamb Studio S.A. 

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22 

Numer KRS:  0000703804 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 368756862 

NIP:  5272827331 

Poczta e-mail:  contact@bravelambstudio.com 

Strona www: https://bravelambstudio.com/ 

 
 
Firma inwestycyjna świadcząca usługę oferowania w zakresie art. 72 pkt 1 i 3 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi 

 
 
 

Nazwa (firma): Dom Maklerski INC Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 

Numer KRS:  0000371004 

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

REGON: 142721519 

NIP:  7010277149 

Telefon:  +48 61 297 79 27 

Fax:  +48 61 297 79 27 

Poczta e-mail:  biuro@dminc.pl 

Strona www:  www.dminc.pl / www.crowdconnect.pl  
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Dane o instrumentach finansowych oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Emitent oferuje:  

• od 25.862 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) do 51.724 (słownie: 

pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej 58,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 

osiem złotych) każda.   

 
 
Szczegółowe informacje o podstawie prawnej instrumentów finansowych oferowanych na podstawie niniejszego 

Dokumentu zostały zaprezentowane w rozdziale III pkt 1-6 niniejszego Dokumentu, 

 

Szczegółowe informacje o zasadach dystrybucji instrumentów finansowych oferowanych na podstawie 

niniejszego Dokumenty zostały zaprezentowane w rozdziale III, pkt 7 niniejszego Dokumentu. 

 

Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie 

zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. 
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I. Czynniki ryzyka 
 
Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, 
powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Dokumencie 
Ofertowym. 
Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego 
wyniki finansowe.  
Emitent zawarł w Dokumencie Ofertowym wszystkie znane mu na dzień sporządzenia Dokumentu czynniki 
ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą 
mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność. 
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich 
zaistnienia ani oceną ich ważności. 
 

1. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta 

1.1. Ryzyko związane z krótką historią funkcjonowania Emitenta  

Brave Lamb Studio S.A. jest producentem średniobudżetowych (w ramach tzw. segmentu indie premium) gier 
komputerowych, charakteryzujących się pogłębioną narracją budowaną na podejmowanych przez gracza 
wyborach moralnych. Spółka została założona 15 listopada 2017 r. pod nazwą Tovildo Investments S.A. Jednak 
faktyczną działalność operacyjną Emitent rozpoczął w styczniu 2020 r., kiedy zostały podjęte pierwsze działania 
mające na celu produkcję pierwszej gry - ,,War Hospital”. 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, Emitent nie ukończył jeszcze żadnego tytułu, a krótka historia 
funkcjonowania Spółki niesie za sobą szereg czynników ryzyk z zakresu operacyjnego i finansowego.  
Spółka nie posiada przeszłości produktowej, w związku z czym istnieje ryzyko, iż produkowane przez Emitenta 
tytuły nie spełnią oczekiwanych przez odbiorców norm jakościowych. Bardziej złożone mechaniki rozgrywki oraz 
budowa skomplikowanych narracji wymagają odpowiedniego poziomu umiejętności oraz zgrania zespołu 
deweloperskiego.  
Ponadto, zespół Emitenta nie posiada doświadczenia w zakresie jednoczesnych prac nad przygotowaniem dwóch 
tytułów (zamiarem Emitenta jest rozpoczęcie prac nad „Enemy of the state” na przełomie 2021/2022 r. przy 
równoczesnej produkcji gry „War Hospital”) – równoległe zarządzanie pracami zespołów przygotowujących dwie 
różne gry może prowadzić do sytuacji, w której kontrola jakości pracy będzie mniej efektywna, a zakładane 
terminy realizacji kolejnych kamieni milowych nie zostaną spełnione. W konsekwencji, możliwe będą obniżki 
płatności od wydawcy, co z kolei rodzi ryzyko pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki. Zarząd Spółki zapewnia, 
że w celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka, w procesie rekrutacji stosuje wymóg w postaci minimalnego 
stażu doświadczenia kandydata wynoszącego 2 lata. Ponadto, w projektach Brave Lamb Studio S.A. są 
zaangażowani specjaliści, którzy pracowali już ze sobą m.in. przy produkcji gry Pure Farming 2018 
wyprodukowanej przez studio Ice Flames (wszyscy kluczowi pracownicy i współpracownicy pracowali ze sobą w 
Spółce Ice Flames przez okres minimum 2 lat) wydanej przez Techland, uzupełnieni przez osoby utożsamiane z 
ważnymi produkcjami gier video w Polsce ostatniej dekady (m.in. Outriders, Sniper: Ghost Warrior 2 czy Dying 
Light 2). Emitent należy do grupy kapitałowej Movie Games S.A., co zapewnia mu dostęp do działu QA (ang. 
quality assurance – dział zapewniania jakości). Dzięki planowym i systematycznym działaniom niezbędnym do 
zapewnienia wymaganej jakości końcowego produktu w procesie jego tworzenie poprzez testowanie i 
naprawianie błędów w oprogramowaniu przed rozpoczęciem sprzedaży produktu, minimalizowane jest ryzyko, 
iż produkowane przez Emitenta tytuły nie spełnią oczekiwanych przez odbiorców norm jakościowych.  
Zdolność do realizacji projektów potwierdza również umowa wydawnicza z francuskim Nacon, od którego Brave 
Lamb Studio S.A. otrzymała zaliczkę na poczet tantiem, a także będzie otrzymywała płatności tytułem realizacji 
prac nad grą „War Hospital” w wysokości 680.000 EUR, co w połączeniu ze środkami pozyskanymi w ramach 
emisji akcji serii B sprawia (z listopada 2020 r. w wysokości 1,2 mln zł), że Emitent ma zapewnione pełne 
finansowanie gry „War Hospital”. Produkcja ,,War Hospital” będzie finansowana przez wydawcę w ramach 
dziewięciu transz, powiązanych z realizacją kolejnych kamieni milowych. 
O jakości przygotowywanych produkcji świadczy również fakt, że na potrzeby produkcji gry ,,War Hospital” Brave 
Lamb Studio S.A. nawiązało oficjalną współpracę z Imperial War Museum oraz uzyskało zgodę na użycie znaku 
Czerwonego Krzyża w grze, co minimalizuje ryzyko braku odpowiedniej promocji. 
Dodatkowo w celu dywersyfikacji ryzyka jednorodnych przychodów Spółka świadczy usługi o charakterze 
consultingowym, a także podpisała niezależną od umowy z Naconem umowę na stworzenie i wydanie gry 
planszowej „War Hospital” ze spółką Bored Games S.A. 
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1.2. Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta 

Strategią Emitenta jest w szczególności wydawanie jednego, dużego tytułu raz na 24-26 miesięcy. Emitent 
zamierza specjalizować się w produkcji gier typu Indie Premium charakteryzujących się budżetem w przedziale 
od 0,8 mln EUR do 2 mln EUR. Emitent skupia się na produkcji gier na wiele platform, w szczególności na PC oraz 
konsole nowej generacji. W celu generowania regularnych przepływów i zachowania kontroli nad jakością gier 
uzasadnionym jest realizowanie jednocześnie maksymalnie 2 projektów. Gry, poprzez konieczność 
podejmowania trudnych moralnie wyborów, mają skłaniać gracza do refleksji. Prace nad grami mają toczyć się w 
małych zespołach składających się z osób z dużym doświadczeniem w branży o wielkości nie przekraczającej 25 
osób. Celem Emitenta jest stworzenie dobrze sprzedającego się tytułu, który da możliwość jego kontynuacji 
poprzez wydanie DLC (ang.: downloadable content – zawartość do pobrań, dodatek do gry) oraz tworzenie 
najwyższej jakości gier komputerowych na wszelkie możliwe rynki i platformy oraz prowadzenie badań i analiza 
rynku mająca na celu wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w nowo powstałych grach. Strategią Spółki jest 
budowanie portfela wysokich jakościowo gier. Jednocześnie Spółka chce realizować jedną grę w fazie 
produkcyjnej, a drugą w fazie pre produkcji. Emitent będzie budował swoje gry od zera, niemniej przy kolejnych 
iteracjach danego IP będą wykorzystywane komponenty kodu gry. Kod gry jest tworzony zgodnie z powszechnym 
standardem wytwarzania oprogramowania – posiada komentarze oraz dokumentację design. W ramach 
przyjętej strategii Brave Lamb Studio będzie portował swoje tytuły wewnętrznie. 
W chwili obecnej Spółka kontynuuje prace nad dwoma tytułami – ,,War Hospital” oraz ,,Enemy of the State”. 
Realizacja strategii będzie uzależniona od zdolności Emitenta do adaptacji warunków gier wideo, w ramach 
którego Emitent prowadzi działalność. Emitent może podjąć działania, które okażą się nietrafione w wyniku złej 
oceny otoczenia rynkowego bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, co 
może mieć niekorzystny wpływ na jego sytuację finansową. Ponadto, z uwagi na zdarzenia niezależne od 
Emitenta, szczególnie natury prawnej, ekonomicznej czy społecznej, Spółka może mieć trudności ze 
zrealizowaniem celów i wypełnianiem swojej strategii, bądź w ogóle jej nie zrealizować. Nie można wykluczyć, że 
na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym, Spółka będzie musiała dostosować lub zmienić swoje cele i strategię. 
W celu minimalizacji skutków wystąpienia wyżej opisanego ryzyka, Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące 
mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Emitenta, a w razie konieczności podejmuje 
niezbędne decyzje i działania w tym zakresie. 
 

1.3. Ryzyko związane z zerwaniem umowy przez wydawcę oraz opóźnieniem płatności od wydawcy gry ,,War 
Hospital” 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, Emitent posiada pełne finansowanie produkcji gry pod tytułem 
,,War Hospital”. Budżet produkcyjno-marketingowy gry został w całości pokryty ze środków pozyskanych w 
ramach emisji akcji serii B, która miała miejsce w listopadzie 2020 r. (w jej ramach Emitent pozyskał 1.210.500 
PLN) oraz w pozostałej części ze środków pochodzących od wydawcy gry - francuskiego Nacon (wydawca takich 
gier, jak m.in. Test Drive Unlimited: Solar Crown, Vampires: The Masquerade, Rogue Lords, serii WRC, TT: Isle of 
Man). Umowa dotyczy wydania gry na komputery osobiste oraz konsole Microsoft Xbox Series X i Sony PS5. 
Produkcja „War Hospital” będzie finansowana przez wydawcę w ramach dziewięciu transz, powiązanych z 
realizacją kolejnych kamieni milowych. W przypadku opóźnień w realizacji kamieni milowych lub braku ich 
realizacji, wydawca gry może wstrzymać wypłatę płatności lub wypowiedzieć umowę, co może spowodować 
problemy z ukończeniem gry „War Hospital”. Zgodnie z umową, opóźnienia w dostarczaniu kamieni milowych 
bez uprzedniego powiadomienia wydawcy mogą skutkować 5-15% obniżką ostatniej płatności za kamień milowy 
w zależności od długości opóźnienia. 
Wskazana okoliczność może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz 
wizerunek Emitenta. Zarząd Spółki zapewnia, że w celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka, w procesie 
rekrutacji stosuje wymóg w postaci minimalnego stażu doświadczenia kandydata wynoszącego 2 lata. W 
projektach Brave Lamb Studio S.A. są zaangażowani specjaliści, którzy pracowali już ze sobą m.in. przy produkcji 
gry Pure Farming 2018 wyprodukowanej przez studio Ice Flames oraz wydanej przez Techland, uzupełnieni przez 
osoby utożsamiane z ważnymi produkcjami gier video w Polsce ostatniej dekady (m.in. Outriders, Sniper: Ghost 
Warrior 2 czy Dying Light 2). Emitent informuje, iż dotychczasowe prace nad grą „War Hospital” przebiegają 
zgodnie z harmonogramem, wskutek czego otrzymał on od wydawcy dwie pierwsze transze środków. Co istotne, 
płatności od wydawcy (w ramach modelu wypłaty na poczet przyszłych tantiem) będą wypłacane w kwocie 
przewyższającej zakładany budżet (o około 800 tys. złotych), co stanowi istotny bufor w przypadku wyższych od 
zakładanych kosztów produkcji gry. 
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1.4. Ryzyko związane z trudnościami i opóźnieniami w produkcji planowanych gier 

Ambitny charakter przygotowywanych przez Brave Lamb Studio gier powoduje, że prace nad nimi realizowane 
są okresach kilkuletnich, podzielonych na wiele etapów i wymagających zaangażowania doświadczonych 
pracowników. Z tego względu przygotowanie gier może rodzić dodatkowe, nieprzewidziane trudności, w efekcie 
których jakość przygotowywanych gier może być niezadowalająca, a terminy ich planowanych premier nie 
zostaną dotrzymane. Aktualny harmonogram premier zakłada wydanie gry „War Hospital” w 1 kw. 2023 r. a 
„Enemy of the State” do końca 2024 r.  
W przypadku dużej liczby zainteresowanych premierą oraz prowadzonym wcześniej marketingiem wskazującym 
datę wydania tytułu, wzrasta ryzyko negatywnych reakcji odbiorców na ewentualne zmiany daty premiery 
produktu. Poszczególne etapy przygotowania omawianych produktów następują kolejno po sobie i są 
uzależnione od wyników bądź całkowitego ukończenia faz poprzednich. Warto podkreślić, że niektóre z etapów 
zależne są wyłącznie od zespołu projektowego, inne natomiast zależą od zaangażowania podmiotów 
zewnętrznych. Jak podkreśla Zarząd Emitenta ma on ograniczony wpływ na terminowość działań podmiotów 
zewnętrznych, a ponadto nie można wykluczyć nieprzewidzianych trudności, które mogą być przyczyną opóźnień 
wewnętrznych zespołów projektowych. 
Ewentualne niedotrzymanie terminów premier pełnych wersji przygotowywanych gier, a także ich niższa od 
oczekiwanej jakość może mieć istotny wpływ na odbiór przez graczy (oraz recenzentów i w ten sposób pośrednio 
na graczy), co skutkować może niższymi od zakładanych wpływami ze sprzedaży i tym samym wpłynie na wartości 
przedstawione w prognozach finansowych. Wydłużenie czasu produkcji implikuje również ryzyko związane z 
koniecznością poniesienia większych nakładów (w szczególności kosztów wynagrodzeń i usług obcych) na 
produkcję, a odkładanie daty premiery w czasie może mieć negatywny wpływ na zainteresowanie graczy tytułem.  
Zarząd Emitenta zapewnia, że wykorzystując swoje doświadczenie dołoży wszelkich starań, aby w jak 
największym stopniu minimalizować wskazane czynniki ryzyka. Emitent informuje, iż dotychczasowe prace nad 
grą „War Hospital” przebiegają zgodnie z harmonogramem, wskutek czego otrzymał on od wydawcy dwie 
pierwsze transze środków. 
 

1.5. Ryzyko związane z finansowanie produkcji gry „Enemy of the State” 

Obok prac na produkcją gry ,,War Hospital” Emitent rozpoczął w roku bieżącym (2021) przygotowania drugiego 
tytułu - ,,Enemy of the State”, zespołowej gry typu shooter, opowiadającej o starciach pomiędzy mafią i policją 
w okresie międzywojennym. Planowany budżet produkcji sytuuje grę w segmencie indie premium (kilka milionów 
złotych), natomiast planowanym terminem premiery pełnej wersji jest 3-4 kwartał 2024 roku.   
Na dzień sporządzenia Dokumentu, Emitent nie zawarł umowy wydawniczej dla gry ,,Enemy of the State”, co 
oznacza brak zabezpieczenia finansowania produkcji oraz towarzyszących jej działań marketingowych. Zgodnie z 
pkt. 6.7. w rozdziale IV niniejszego Dokumentu, rozwój gry ,,Enemy of the State” pozostaje głównym celem 
emisyjnym przeprowadzanej w oparciu o niniejszy Dokument oferty akcji serii C. W założeniu, Emitent planuje 
pozyskać środki mające zapewnić doprowadzenie gry do etapu gotowego vertical slice1, który stanowić ma 
podstawę do pozyskania wydawcy dla gry lub zewnętrznych inwestorów (głównie instytucji finansowych), co 
pozwoli na ukończenie projektu. Potencjalne warunki współpracy z wydawcą mogą zależeć od sukcesu emisji 
akcji serii C, lub przyszłej emisji, oraz zabezpieczenia finansowania tytułu.  
Zachodzi ryzyko, że Emitent nie pozyska wydawcy lub inwestorów zewnętrznych, które umożliwią mu ukończenie 
produkcji gry „Enemy of the State”. W takim przypadku, w zależności od sukcesu gry „War Hospital” Emitent 
będzie dostosowywał budżet tej produkcji do posiadanych zasobów finansowych.  Jednocześnie, nawet w 
przypadku pozyskania finansowania zewnętrznego, Emitent nie wyklucza pozyskania wydawcy, jednak na 
warunkach, które koncentrowały się będą głównie wokół marketingu gry.  Brak pozyskania wydawcy  powodować 
może bardziej ograniczoną ekspozycję ,,Enemy of the State” na platformach dystrybucji i tym samym może 
wpłynąć na wartość osiąganych przychodów ze sprzedaży gry i realizację zakładanych prognoz finansowych.  
Zarząd Brave Lamb Studio wskazuje, że na dzień sporządzenia Dokumentu prowadzi rozmowy w zakresie 
pozyskania wydawcy dla gry ,,Enemy of the State”, a zainteresowanie ze strony potencjalnych podmiotów jest 
wysokie – Emitent rozmawia z 3 podmiotami. Z drugiej strony niewykluczone jest wydanie gry własnym sumptem 

 
1 Vertical slice - V„Wycinek” danej produkcji, prezentujący jej wszystkie najważniejsze elementy w taki sposób, by sprawiały wrażenie 

wyciągniętych z jej pełnej wersji. 
Źródło: https://www.gry-online.pl/slownik-gracza-pojecie.asp?ID=435 
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(co pozwoli na zachowanie w spółce pełnych wpływów ze sprzedaży – po potrąceniu prowizji platform sprzedaży 
i pozostałych kosztów dystrybucji). Emitent wskazuje, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, co do sposobu 
sfinansowania pełnej wersji gry – środki z emisji akcji serii C pozwolą Emitentowi na realizację prac do końca 4 
kw. 2022 r. Po ukończeniu wersji „vertical slice” Emitent rozważy zarówno przeprowadzenie oferty publicznej 
akcji, której towarzyszyć będzie zmiana rynku notowań z rynku NewConnect na rynek główny GPW, celem 
zabezpieczenia pełnego budżetu gry, jak i możliwość sfinansowania gry przez zewnętrznego wydawcę.  
Należy zatem wskazać na potencjalne ryzyko, wynikające z możliwej ścieżki finansowania   
Spółki w 2-3 kw. 2022 r. poprzez nową emisję akcji, której wartość na moment sporządzania dokumentu 
ofertowego nie jest określona. W przypadku dokonania emisji akcji przez Spółkę celem pokrycia budżetu gry 
„Enemy of the State”, udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz głosach na jego WZA w odniesieniu do 
dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta oraz inwestorów obejmujących akcji serii C ulegnie zmniejszeniu 
(rozwodnieniu). Jednocześnie istnieje ryzyko, że Emitent nie spełni kryteriów wprowadzenia jego akcji do obrotu 
na rynku głównym GPW, co może uniemożliwić mu zmianę rynku notowań. 
 

1.6. Ryzyko związane z trudnością w pracach przy grze ,,Enemy of the State” 

W ramach planowanej emisji akcji  serii C Spółka zamierza pozyskać środki na dalszy rozwój drugiej z 
przygotowywanych produkcji - ,,Enemy of the State”. Strategia rozwoju zakłada w pierwszej kolejności 
opracowanie ,,vertical slice” i pozyskanie na tej podstawie wydawcy lub inwestora (również rozproszonego grona 
inwestorów, w tym instytucji finansowych), a następnie dalszy rozwój gry. Emitent zakłada ukończenie prac nad 
grą w 3-4 kw. 2024 r. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że prace nad tytułem będą trwały dłużej albo jakość 
przygotowywanego fragmentu gry będzie niezadowalająca. W efekcie zmniejszeniu mogą ulec zakładane wpływy 
ze sprzedaży gry. Emitent zakłada, że dotychczasowe doświadczenie członków zespołu deweloperskiego oraz już 
precyzyjnie określone mechaniki gry pozwolą na przygotowanie tytułu w czasie zgodnym z założonym 
harmonogramem. 

1.7. Ryzyko związane z historycznym brakiem przychodów ze sprzedaży 

Na dzień sporządzenia Dokumentu, Spółka kontynuuje pracę nad pierwszym tytułem (,,War Hospital”) i tym 
samym nie generowała przychodów ze sprzedaży produktów. Zgodnie z harmonogramem prac nad grą, jej 
premiera będzie mieć miejsce w styczniu 2023 roku i dopiero od tego momentu Emitent zacznie osiągać 
przychody związane ze sprzedażą gry, które zgodnie z umową wydawniczą z Nacon, będą dzielone pomiędzy 
producenta a wydawcę. W przypadku drugiego z obecnie planowanych tytułów – gry ,,Enemy of the State” – 
planowana data premiery została wskazana na maj 2024 roku. 
Co istotne, pomimo braku bieżących wpływ ze sprzedaży gier, Spółka nie powinna mieć problemów z 
finansowaniem prac deweloperskich. Zgodnie z umową wydawniczą gry „War Hospital”, Emitent otrzymywać 
będzie kolejne płatności z tytułu realizacji kamieni milowych, które będą wykazywane jako przychód operacyjny. 
Jednocześnie Emitent zaznacza, że głównym źródłem finansowania prac nad grą „Enemy of the State” do wersji 
„vertical slice” będą środki z emisji akcji serii C. Emitent wskazuje, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, co do 
sposobu sfinansowania pełnej wersji gry – środki z emisji akcji serii C pozwolą Emitentowi na realizację prac do 
końca 2 kw. lub 3 kw. 2022 r. (w zależności od poziomu wpływów z emisji akcji serii C). Po ukończeniu wersji 
„vertical slice” Emitent rozważy zarówno przeprowadzenie oferty publicznej akcji, które towarzyszyć będzie 
zmiana rynku notowań z rynku NewConnect na rynek główny GPW, celem zabezpieczenia pełnego budżetu gry, 
jak i możliwość sfinansowania gry przez zewnętrznego wydawcę. 

1.8. Ryzyko związane z utratą kadry zarządzającej oraz kluczowych współpracowników 

Zespół Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, liczy 21 osób, z czego większość stanowią osoby 
bezpośrednio zaangażowane w produkcję gier. Dynamicznie rozwijający się rynek produkcji gier na świecie może 
generować ryzyko odchodzenia pracowników do innych spółek. Dla działalności Emitenta kluczowe znaczenie 
mają kompetencje oraz know-how zespołu pracującego nad określonym produktem Spółki, a także jej kadry 
zarządzającej. Odejście osób z wymienionych grup może wiązać się z utratą przez Spółkę wiedzy oraz 
doświadczenia w zakresie profesjonalnego projektowania gier. Utrata kluczowych członków zespołu może mieć 
istotny negatywny wpływ na działalność operacyjną, sytuację finansową oraz majątkową Emitenta. Wskazany 
czynnik ryzyka ogranicza fakt, że kluczowi członkowie zespołu pozostają akcjonariuszami Spółki. Michał Dziwniel, 
pełniący obowiązki Członka Zarządu Emitenta, jest w posiadaniu 178.580 akcji Spółki, co daje udział w kapitale 
zakładowym Emitenta w wysokości 17,46% oraz 17,46% w głosach na WZA Spółki. 
Maciej Nowak, pełniący obowiązki Wiceprezesa Zarządu Emitenta, jest w posiadaniu 11.500 akcji, co daje udział 
w kapitale zakładowym Emitenta w wysokości 1,12% oraz 1,12% w głosach na WZA Spółki.  
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1.9. Ryzyko związane z niepromowaniem gry przez dystrybutorów 

Na sprzedaż gier Emitenta istotny wpływ mogą mieć wyróżnienia gier na platformach sprzedażowych i promocja 
produktów przez kluczowych dystrybutorów gier Emitenta (m.in. platforma Steam). Gra ma być również 
dystrybuowana w wersji fizycznej. Emitent zaznacza, że nie ma wpływu na przyznawanie wyróżnień przez 
dystrybutorów. Istnieje ryzyko nieprzyznania takich wyróżnień dla tytułów Emitenta, co może wpłynąć na 
zmniejszenie zainteresowania określonym produktem Emitenta wśród graczy, co w konsekwencji może 
spowodować spadek sprzedaży określonego tytułu. 
Wskazany czynnik może mieć istotny negatywny wpływ na działalność operacyjną, sytuację finansową oraz 
perspektywy rozwoju Emitenta. 
Zarząd Brave Lamb Studio SA oczekuje, że silna pozycja wydawcy – francuskiego Nacon – pozwoli na wysoką 
skuteczność w dystrybucji gry ,,War Hospital” na rynkach międzynarodowych. Brave Lamb Studio S.A. przy grze 
„War Hospital” nawiązało współpracę z Imperial War Museum oraz uzyskało zgodę na użycie znaku Czerwonego 
Krzyża w grze, co minimalizuje ryzyko braku odpowiedniej promocji. 
Zgodnie z założeniami strategii rozwoju, również dla gry ,,Enemy of the State” Spółka zamierza pozyskać wydawcę 
o dużym międzynarodowym zasięgu, który zapewni odpowiednio szeroką promocję tytułu. 
 

1.10. Ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego do produkcji gier 

Proces produkcji gier przez zespoły deweloperskie opiera się w szczególności na prawidłowo działającym sprzęcie 
elektronicznym. Istnieje ryzyko, że w przypadku poważnej awarii sprzętu, która będzie niemożliwa do 
natychmiastowego usunięcia, zespół deweloperski może zostać zmuszony do czasowego wstrzymania części 
swoich prac aż do czasu usunięcia awarii. Awaria sprzętu może doprowadzić także do utraty danych stanowiących 
element pracy nad grą. Przerwa w pracach zespołu deweloperskiego lub utrata danych kluczowych dla danego 
projektu może spowodować niemożność wykonania zobowiązań wynikających z aktualnych umów zawartych 
przez Emitenta, a nawet utratę posiadanych kontraktów Spółki. 
Emitent zaznacza, że dotychczas nie było żadnej awarii, a kopie kolejnych fragmentów gry są zapisywane na 
bieżąco. 

1.11. Ryzyko związane z wprowadzeniem nowych gier na rynek 

Emitent planuje wprowadzanie produktów do dystrybucji na międzynarodowym rynku. Wprowadzanie takich 
gier wiąże się z poniesieniem nakładów na produkcję, promocję i dystrybucję. Nie można wykluczyć ryzyka, iż 
nowo wyprodukowana gra nie otrzyma akceptacji jednego z systemów certyfikacji, otrzyma inną kategorię 
wiekową niż zakładano lub promocja gry okaże się nietrafiona albo nie przyniesie odpowiedniego efektu czy też 
budżet na promocję będzie zdecydowanie niższy od optymalnego na danym rynku.  
Wskazany czynnik może spowodować pogorszenie sytuacji finansowej, majątkowej oraz perspektywy rozwoju 
Emitenta. 

1.12. Ryzyko związane z produkcją gier zbliżonych do gier konkurencji 

Emitent może produkować gry zbliżone funkcjonalnością do gier konkurencji. Umowy z partnerami Emitenta 
mogą zakładać produkcję gier o określonej tematyce, która może powodować ogólne wrażenie podobieństwa do 
produktów konkurencji. Taka procedura może prowadzić do zarzutów ze strony konkurencji dotyczących 
naruszenia praw własności przemysłowej, naruszenia praw autorskich lub dopuszczenia się czynu nieuczciwej 
konkurencji i wszczęcia postępowań w tym zakresie. Wskazany czynnik może mieć istotny negatywny wpływ na 
wizerunek Emitenta oraz jego sytuację finansową. 

1.13. Ryzyko związane z uzależnieniem dystrybucji produktów Emitenta od kilku zamkniętych platform 

Dystrybucja gier może odbywać się za pośrednictwem takich platform jak: Steam (Valve Corporation), Epic Game 
Store, GOG, Xbox Game Store, Playstation Store, 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. Ponadto umowy o 
dystrybucję dotyczą określonych produktów Emitenta, których specyfikacja jest elementem umowy. Istnieje 
ryzyko nieprzyjęcia przez kontrahenta produktu Emitenta do dystrybucji, co może ograniczyć wynik finansowy 
Emitenta realizowany ze sprzedaży danego produktu. Z uzależnieniem od kluczowych odbiorców związane jest 
także ryzyko niewywiązywania się lub nienależytego wywiązania się z warunków umów, co może skutkować 
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utratą kluczowych klientów lub nałożeniem na Emitenta kar umownych za brak realizacji lub nieterminową 
realizację umów. 

1.14. Ryzyko związane z wystąpieniem nieprzewidzianych trendów 

Rynek gier komputerowych cechuje się niską przewidywalnością. Istnieje ryzyko pojawienia się nowych, 
niespodziewanych trendów, w które dotychczasowe produkty Emitenta nie będą się wpisywać. Podobnie nowy 
produkt Emitenta, stworzony z myślą o dotychczasowych preferencjach konsumentów, nie zostanie dobrze 
przyjęty ze względu na nagłą zmianę trendów. Niska przewidywalność rynku powoduje także, że określony 
produkt Emitenta, np. cechujący się wysoką innowacyjnością, może nie trafić w gusta konsumentów. 
Z uwagi na stosunkowo odległe terminy premier przygotowywanych gier (ukończenie ,,War Hospital” planowane 
jest na styczeń 2023 roku, natomiast wydanie ,,Enemy of the State” nastąpić ma w drugim kwartale 2024 roku), 
istnieje ryzyko, że preferencje graczy ulegną w międzyczasie istotnym zmianom lub pojawią się podobne 
produkcje konkurencyjne, które wyczerpią popyt w rynkowej niszy Emitenta. 
Wskazany czynnik może spowodować pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta, jego wizerunku oraz negatywnie 
wpłynąć na prowadzoną działalność. 

1.15. Ryzyko związane z ograniczonymi kanałami dystrybucji gier 

Emitent prowadzi sprzedaż w modelu dystrybucji cyfrowej za pośrednictwem dedykowanych platform 
dystrybucyjnych. Emitent nie może wykluczyć dystrybucji gier w wersji pudełkowej przy użyciu wydawców 
zewnętrznych. W przypadku podjęcia decyzji przez Emitenta w zkaresie zwiększenia udziału kanałów 
tradycyjnych w dystrybucji swoich produktów, powstałaby konieczność poniesienia przez Emitenta wyższych 
kosztów.  
Wskazany czynnik może mieć istotny negatywny wpływ na działalność operacyjną, sytuację finansową oraz 
perspektywy rozwoju Emitenta. 

1.16. Ryzyko związane z nielegalną dystrybucją 

Gry komputerowe należą do produktów, które często są rozpowszechniane nielegalnie, bez zgody producenta 
ani wydawcy, bezpośrednio np. za pośrednictwem Internetu. Takie nielegalne rozpowszechnianie pozbawia 
uprawnionych dystrybutorów przychodów, a co za tym idzie, producenta gry. Gry dystrybuowane za 
pośrednictwem platformy Steam posiadają zabezpieczenia antypirackie zapewniane przez operatora platformy. 
W pozostałym zakresie Spółka nie stosuje jednak dodatkowych zabezpieczeń gier, ponieważ obecnie stosowane 
metody są uciążliwe dla graczy - wymagają m.in. stałego połączenia z Internetem. Gry nieposiadające takich 
zabezpieczeń są lepiej postrzegane przez odbiorców (graczy). 
Dystrybucja gier Emitenta odbywa się za pomocą kanałów stacjonarnych oraz cyfrowych, co zwiększa ryzyko 
związane z nielegalnym rozpowszechnianiem produktów Emitenta bez jego zgody i wiedzy. Pozyskiwanie przez 
konsumentów produktów Emitenta w sposób nielegalny może mieć istotny negatywny wpływ na poziom 
sprzedaży Emitenta oraz jego wyniki finansowe. 

1.17. Ryzyko nieosiągnięcia przez grę „War Hospital” sukcesu rynkowego 

Na 1 kwartał 2023 roku zaplanowana jest premiera nowej gry Brave Lamb Studio S.A. pod tytułem „War 
Hospital”. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, zespół Emitenta prowadzi prace nad grą. Emitent 
wyszukuje nisze rynkowe i stara się je wypełnić nowymi produktami. Popyt na nową grę jest w dużej mierze 
zdeterminowany przez konkurencyjne produkty na rynku oraz upodobania klientów. Istnieje ryzyko, iż nowe gry 
Emitenta, z powodu czynników, których Emitent nie mógł przewidzieć (m.in. upodobania klientów, nowsze 
technologie stworzone przez spółki konkurencyjne lub moda na dany produkt), nie odniosą sukcesu rynkowego, 
który pozwoli na zwrot kosztów produkcji gry lub uzyskanie dobrych wyników finansowych nowego tytułu. 
Emitent, na dzień 30.06.2021 r. poniósł na produkcję gry „War Hospital” nakłady w wysokości 684.627,07 PLN – 
wykazywane w pozycji zapasy w bilansie. Brak sukcesu wskazanego tytułu może doprowadzić do konieczności 
dokonania odpisu aktualizującego tą pozycję bilansową, co pogorszy wynik finansowy Emitenta. 
Wskazany czynnik może mieć istotny negatywny wpływ na działalność operacyjną, wizerunek oraz perspektywy 
rozwoju Emitenta. 
 

1.18. Ryzyko związane z przygotowaniem portów gier na konsole 

Zgodnie z planem Emitenta, obie przygotowywane obecnie gry mają zostać wydane zarówno na komputery 
osobiste, jak i konsole. W przypadku gry ,,War Hospital” strategia zakłada wydanie wersji na PS5 i Xbox Series X 
oraz rozważane jest również wydanie na konsole poprzedniej generacji – PS4 oraz Xbox One. Gra ,,Enemy of the 
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State” zostanie wydana wyłącznie na konsole nowej generacji (PS5 oraz Xbox Series X). Porty przygotowywane z 
myślą o konsolach mają zostać opracowane w ramach obecnego zespołu, który posiada doświadczenie przy 
pracach nad portami na konsole – pracownicy zespołu wykonali samodzielnie port Pure Farming 2018 na 
Playstation 4 oraz Xbox One. Dotychczasowe doświadczenie zespołu w zakresie przygotowywania portów 
konsolowych jest wysokie, niemniej dotyczy konsol schodzącej generacji, w związku z czym istnieje ryzyko, że 
produkcja wersji konsolowych zajmie dłużej niż zakłada Emitent. Opóźnienia w produkcji oraz niższa jakość gier 
mogą mieć bezpośrednie przełożenie na uzyskiwane przez Spółkę wpływy ze sprzedaży gier i tym samym wpłynąć 
na nieosiągnięcie prognoz finansowych. 
Możliwe również, że specyficzna mechanika rozgrywki w przygotowywanych grach nie sprawdzi się w przypadku 
wersji konsolowych, oferując niższą ich grywalność, co również może wpłynąć na wyniki sprzedażowe i realizację 
prognoz finansowych Emitenta.  
W opinii Zarządu Emitenta, profil obu przygotowywanych gier i odpowiada oczekiwaniom graczy konsolowych, a 
sukcesy sprzedażowe konsolowych wersji gier podobnych sprawiają, że można oczekiwać wysokiej rentowności 
wersji konsolowych. 
 

1.19. Ryzyko związane z zerwaniem współpracy przez podmioty korzystające ze świadczonych przez Emitenta 
usług konsultingowych 

Obok podstawowej działalności w zakresie produkcji gier komputerowych, Emitent korzysta z doświadczenia 
swojej kadry świadcząc usługi o charakterze konsultingowym dla podmiotów z branży gamingu. Przedmiotem 
usług są przede wszystkim konsultacje w zakresie projektów gier (doradztwo dotyczące ich zawartości, sposobu 
dystrybucji), jak i w aspektach organizacyjnych (struktura zespołów, podział prac w ramach zespołów, 
harmonogram działań). Głównymi odbiorcami usług doradczych Spółki są Movie Games S.A., Road Studio S.A, 
The Epic Lore Sp. z o.o., a wartość miesięcznych przychodów z tego tytułu kształtuje się na poziomie około 
10.000,00 złotych. Istnieje ryzyko, że poszczególne podmioty zrezygnują z usług konsultingowych, co może 
negatywnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Brave Lamb Studio. Z uwagi na stosunkowo niewielką wartość 
przychodów z usług konsultingowych, Emitent identyfikuje ten czynnik ryzyka jako mało istotny. 

1.20. Ryzyko związane z ewentualnym pogorszeniem wizerunku Emitenta 

Na wizerunek Spółki silny wpływ mają opinie konsumentów, w szczególności opinie publikowane w Internecie za 
pośrednictwem wyspecjalizowanych portali recenzujących gry oraz na portalu Steam. Istnieje ryzyko pogorszenia 
wizerunku w wyniku różnego rodzaju czynników, do których zaliczyć przede wszystkim należy: pogorszenie 
jakości oferowanych gier, standardu obsługi klientów, dostępności gier, niewłaściwą obsługę reklamacji, w tym 
przede wszystkim usterek zgłoszonych przez klientów oraz złe zarządzanie wizerunkiem. Nie można wykluczyć 
ryzyka pogorszenia wizerunku Spółki na skutek czynników zewnętrznych (np. pogorszenia wizerunku platform, 
które udostępniają gry Emitenta) lub obniżenia cen oferowanych produktów. 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 Emitenta 
przeznaczenia dodatkowych środków na kampanie marketingowe mające na celu neutralizację negatywnych 
opinii o Spółce. 
Wskazany czynnik może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową, majątkową oraz perspektywy 
rozwoju Emitenta. 

1.21. Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej 

Emitent, nawiązując współpracę z poszczególnymi osobami realizuje prace w większości poprzez kontrakty 
cywilnoprawne: umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło. Zawierane przez Emitenta umowy zawierają 
odpowiednie klauzule dotyczące nie tylko sposobu działania, ale również przeniesienia autorskich praw 
majątkowych do wykonywanych dzieł na Spółkę, jak również zakaz konkurencji czy postanowienia zobowiązujące 
do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji udostępnionych wykonawcy, a 
nieupublicznionych przez Emitenta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do skutecznego przeniesienia praw 
autorskich koniecznym jest dokładne wskazanie pól eksploatacji, których to przeniesienie dotyczy, 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 Spółkę zawierających klauzulę przenoszącą prawa autorskie, 
istnieje ryzyko kwestionowania skuteczności nabycia tych praw, a tym samym potencjalne ryzyko podniesienia 
przez osoby roszczeń o autorskie prawa majątkowe.  
Emitent jako producent i wydawca gier komputerowych posiada znaki towarowe, które umożliwiają odbiorcom 
rozróżnianie gier Emitenta od podobnych gier innych producentów i wydawców. Znaki towarowe stanowią 
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narzędzie marketingowe oraz podstawę budowania wizerunku i reputacji marki, ponadto są cennym aktywem 
biznesowym, zachęcającym inwestorów do inwestycji. Wizerunek Emitenta i renoma produktów budują 
zaufanie, które sprzyja pozyskiwaniu nowych klientów, a tym samym podnosi sprzedaż produktów oraz wartość 
przedsiębiorstwa. Wśród konsumentów można zaobserwować przywiązywanie się do określonych znaków 
towarowych, co przekłada się na ich zainteresowanie i zaufanie w stosunku do każdego kolejnego produktu 
oznaczonego danym znakiem towarowym. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Emitent złożył wnioski 
o udzielenie prawa ochronnego do następujących znaków towarowych: Brave Lamb Studio, War Hospital i Enemy 
of the State. Prawo ochronne na znak towarowy udzielone zostało do znaku Brave Lamb Studio, co do 
pozostałych dwóch zgłoszonych znaków towarowych postepowanie zgłoszeniowe jest w toku (po okresie 
sprzeciwowym).. Brak ochrony pozostałych znaków towarowych wykorzystywanych przez Spółkę tworzy ryzyko 
bezprawnego wykorzystania znaków towarowych Emitenta, a tym samym osłabienia pozycji rynkowej oraz 
narażenia Emitenta na straty. 
Wskazane czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową, majątkową oraz wizerunek 
Emitenta. 
 

1.22. Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych 

Emitent narażony jest 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 Emitenta albo jej 
całkowitym zaprzestaniem. W takiej sytuacji Spółka jest narażona na zmniejszenie przychodów lub poniesienie 
dodatkowych kosztów, a także może być zobowiązana do zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania bądź 
nienależytego wykonania umów z klientami.  
Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy 
rozwoju oraz wyniki Spółki. 

1.23. Ryzyko związane ze współpracą z Movie Games S.A. 

Emitent jest spółką należącą do grupy kapitałowej Movie Games S.A., która posiada 244.880 akcji Emitenta, co 
stanowi 23,95% kapitału zakładowego Emitenta. Ponadto, z Movie Games S.A. i spółkami zależnymi od Movie 
Games S.A. Emitenta łączą powiązania organizacyjne. Członek Zarządu Brave Lamb Studio S.A., Pan Maciej 
Nowak, pełni równocześnie funkcję prezesa zarządu spółki Road Studio S.A. (podmiotu z grupy kapitałowej Movie 
Games S.A.) Istnieje ryzyko, że w sytuacji istotnego zmniejszenia zaangażowania lub całkowitego braku 
zaangażowania Movie Games S.A. w rozwój Emitenta, tempo rozwoju Emitenta może zostać spowolnione. 
Ponadto, rozliczenia transakcji na linii Emitent – Movie Games S.A. powinny być zawierane na zasadach 
rynkowych. Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, stosowane w rozliczeniach wewnątrzgrupowych ceny 
odpowiadają cenom rynkowym dla tego typu transakcji. Nie można jednak w sposób jednoznaczny wykluczyć, że 
analiza przeprowadzona przez organy podatkowe będzie skutkować odmienną od stanowiska Spółki 
interpretacją podatkową zaistniałych zdarzeń gospodarczych. Odmienna interpretacja przepisów przez organy 
podatkowe może prowadzić do powstania zaległości podatkowych lub dodatkowych zobowiązań podatkowych.  
Wskazany czynnik może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową, majątkową oraz strategię rozwoju 
Emitenta. 
 

2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 

2.1. Ryzyko walutowe  

Emitent, korzystając z globalnych platform dystrybucji oraz zatrudniając zagraniczne zespoły do takich czynności, 
jak tworzenie ścieżki dźwiękowej do gier, portów czy świadczenia usług marketingu, rozlicza się z tymi 
podmiotami w walutach obcych. Siedziba Spółki znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w 
kwestiach m.in. podatkowych, czy wynagrodzeń członków zespołu rozlicza się w walucie krajowej. Powoduje to 
ryzyko, w którym negatywne zmiany kursowe mogą wpłynąć na obniżenie zysków w walucie obcej, w stosunku 
do kosztów ponoszonych w polskich złotych. Ujemne różnice kursowe mogą spowodować obniżenie przychodów 
ze sprzedaży oraz wzrost kosztów rozliczanych w walucie obcej, co może mieć negatywny wpływ na działalność 
Spółki, jej sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju. Spółka nie stosuje działań mających na celu 
zabezpieczenie przed wahaniami kursów walut. 

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

2.3. Ryzyko związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na działalność i otoczenie Emitenta 

Emitent wskazuje, że w związku z pandemią COVID-19 nie można wykluczyć, że część pracowników będzie 
musiała ograniczyć swoje zaangażowanie w pracę, co może mieć negatywny wpływ na realizację zaplanowanych 
przez Spółkę działań. Istnieje ryzyko, że pracownicy zachorują i nie będą zdolni do pracy oraz że zostaną objęci 
kwarantanną lub hospitalizacją. Sytuacja pandemii COVID-19 i związane z nią ograniczenia mogą też mieć wpływ 
na długofalowy spadek efektywności prowadzonej działalności. Emitent zaznacza, że profil prowadzonej 
działalności umożliwia pracę zdalną. Aktualnie pandemia nie ma wpływu na realizację bieżących prac Spółki. 
Dodatkowo Zarząd Spółki podkreśla, iż w trybie ciągłym prowadzi rekrutację na wiele stanowisk. 

2.4.  Ryzyko związane z otoczeniem prawnym  

Działalność Spółki podlega wielu przepisom prawa, w szczególności przepisom z zakresu prawa gospodarczego 
jak również przepisom regulującym ochronę prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Na działalność Spółki 
mają wpływ zmieniające się przepisy prawa i różne jego interpretacje, w szczególności w zakresie przepisów 
podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, regulacji prawnych dotyczących działalności spółek z 
branży gier. Środowisko prawne i regulacyjne w Polsce nadal charakteryzuje się zmiennością, a przepisy nie są 
stosowane przez sądy i władze publiczne w sposób jednolity. 

W związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów Unii Europejskiej, zmiany przepisów prawnych 
mogą mieć poważny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym działalności Spółki. Każde 
wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego regulacji, może wiązać się m. in. z problemami 
interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów, czy niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi 
przez organy administracji publicznej.  

Ryzyko zmian przepisów prawa i ich interpretacji w przyszłości może mieć niekorzystny wpływ na działalność 
Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju. Spółka obserwuje planowane i zachodzące zmiany w 
przepisach prawa i podejmuje działania pozwalające na jak najbardziej efektywne funkcjonowanie w ich ramach. 

2.5. Ryzyko regulacji podatkowych 

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian. 
Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może powodować ryzyko odmiennej ich interpretacji przez 
Spółkę i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, organ skarbowy może nałożyć na Spółkę karę 
finansową, która może mieć istotny, negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Ponadto organy skarbowe mają 
możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe 
odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Emitenta interpretacji przepisów 
podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki. Ryzyko związane z 
opodatkowaniem może wynikać ze zmian w wysokościach stawek podatkowych, istotnych z punktu widzenia 
Emitenta, jednakże prawdopodobieństwo wystąpienia skokowych zmian można ocenić jako niewielkie.  

2.6. Ryzyko związane z konkurencją na rynku  

Konkurencja na rynku gier nie ogranicza się do terytorium jednego państwa. Podmioty produkujące bądź 
dystrybuujące gry konkurują ze sobą o klientów z całego świata. Duża część podmiotów z branży działa na rynku 
dłużej oraz dysponuje większym potencjałem produkcyjnym i promocyjnym niż Emitent. Na rynku funkcjonuje 
bardzo duża grupa podmiotów zajmujących się tworzeniem gier, które trafiają do tych samych kanałów 
dystrybucji, z których korzysta również Spółka. Tak wymagająca konkurencja wymusza pracę nad ciągłym 
podwyższaniem jakości produktów wypuszczanych w przyszłości. Może się to wiązać ze zwiększonymi nakładami 
na działania marketingowe i PR (ang.: public relations – relacje publiczne), a także z szukaniem nowych nisz 
rynkowych i tematów gier, które mogłyby zaciekawić szeroką grupę odbiorców. Jednocześnie Spółka wskazuje, 
że ma szczegółowo opracowany model biznesowy i zamierza swoją uwagę skupiać głównie na produkcji gier z 
segmentu indie premium, czyli gier o budżecie przekraczającym 2 miliony złotych. Na rynku ciągle pojawiają się 
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nowe produkty, przez co istnieje ryzyko spadku zainteresowania określonymi produktami Spółki na rzecz 
produktów konkurencji. 

2.7. Ryzyko związane z konsolidacjami podmiotów konkurencyjnych 

Procesy konsolidacyjne zachodzące wśród podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Emitenta mogą 
doprowadzić do wzmocnienia pozycji rynkowej tych podmiotów, a co za tym idzie, do osłabienia pozycji Emitenta 
na rynku krajowym i międzynarodowym. Taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną i 
wyniki finansowe Emitenta. Emitent minimalizuje to ryzyko poprzez skuteczną egzekucję strategii marketingowej 
oraz zwiększanie nakładów marketingowych na kanały, które generują najwyższą stopę zwrotu oraz posiadają 
największy potencjał pozyskiwania nowych, aktywnych użytkowników serwisu. 

2.8. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku gier 

Koniunktura na rynku gier w pewnym stopniu uzależniona jest od czynników makroekonomicznych, takich jak 
poziom PKB, poziom wynagrodzeń, dochodów i wydatków gospodarstw domowych oraz poziom wydatków 
konsumpcyjnych. Emitent nie ma wpływu na wskazane powyżej czynniki kształtujące koniunkturę w branży, 
których zmiana może negatywnie wpłynąć na poziom sprzedaży Spółki i jej wyniki finansowe. Ryzyko pogorszenia 
koniunktury i preferencji graczy dodatkowo zwiększa stosunkowo odległy horyzont czasowy dla planowanych 
premier, 
Wskazany czynnik może mieć istotny negatywny wpływ na działalność operacyjną, sytuację finansową i 
majątkową oraz perspektywy rozwoju Emitenta. 

2.9. Ryzyko związane ze zmianą preferencji odbiorców produktów Emitenta 

Zagrożeniem dla działalności Emitenta mogą być ogólnoświatowe kampanie promujące walkę z nadmiernym 
poświęcaniem czasu na rzecz gier komputerowych oraz 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 z zmniejszeniem popytu na produkty oferowane przez Emitenta, co w efekcie może spowodować pogorszenie 
sytuacji finansowej, majątkowej oraz perspektywy rozwoju Emitenta. 
 

3. Czynniki ryzyka związane z akcjami 
 

3.1. Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie lub opóźnieniem w 
tym zakresie  

Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie wszystkich akcji do obrotu 
na rynku NewConnect. 
Wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. odbywa się na wniosek ich emitenta. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu, organizator ASO może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu 
instrumentów finansowych objętych wnioskiem. Zmaterializowanie się wskazanego ryzyka może spowodować 
opóźnienie lub całkowite przerwanie procesu wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu. 
 
Zwraca się uwagę Inwestorów na przewidziany w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu wymóg 
odpowiedniego rozproszenia struktury akcjonariatu Emitenta i wysokości wymaganych kapitałów własnych.  
Zgodnie z tymi zasadami w przypadku, gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji do obrotu 
w alternatywnym systemie, wprowadzenie jest możliwe przy spełnieniu między innymi następujących wymogów:  
a) co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie znajduje się w posiadaniu co najmniej 10 
akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczy głosów na walnym zgromadzeniu i nie jest 
podmiotem powiązanym z emitentem;  
b) kapitał własny emitenta wynosi co najmniej 500.000 PLN. 
 
Na datę sporządzenia sprawozdań finansowych załączonych do niniejszego Dokumentu - 31 grudnia 2020 r. oraz 
30 czerwca 2021 r. - kapitały własne Spółki wynosiły kolejno 849.044,33 PLN oraz 1.030.877,91 PLN, a więc 
warunek Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jest na ten dzień spełniony. 
 
Wyrażając sprzeciw wobec wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych 
objętych wnioskiem Emitenta, organizator ASO zobowiązany jest uzasadnić swoją decyzję i niezwłocznie 
przekazać Emitentowi kopię stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem. Emitent, w terminie dziesięciu dni 
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roboczych, od daty przekazania kopii uchwały, może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
Wniosek ten powinien być niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, 
rozpatrzony przez organizatora ASO po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne 
jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpatrzenia 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. W związku z powyższym Emitent nie może precyzyjnie 
określić i zagwarantować terminów wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. 
 

3.2. Ryzyko związane z potencjalną różnicą pomiędzy Ceną Akcji a kursem odniesienia w pierwszym dniu 

notowań.  

 
Odnosząc się do praktyki Zarządu GPW z roku 2021 r. ustalając kurs odniesienia w pierwszym dniu notowań akcji 
poszczególnych debiutantów na rynku NewConnect, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
uwzględnia średnioważoną cenę transakcji na akcjach z ostatnich dwunastu miesięcy. Tym samym, jeśli 
akcjonariusze Emitenta po zakończeniu Oferty zawierać będą transakcje sprzedaży akcji Brave Lamb Studio po 
cenie niższej niż ustalona w ofercie Cena Akcji, zachodzi wówczas ryzyko, że kurs odniesienia zostanie ustalony 
poniżej Ceny Akcji.  
Wskazany czynnik ryzyka ogranicza fakt, że większość akcji Spółki nieobjętych Ofertą zostanie objęta umowami 
typu lock-up, co ograniczy podaż akcji obejmowanych po cenie niższej od ceny emisyjnej akcji serii C po 
wprowadzeniu do obrotu.  
 

3.3. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje 

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje powinien ustalić, czy inwestycja w Akcje jest dla niego 
odpowiednią inwestycją w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy potencjalny Inwestor 
powinien:  

1. posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Akcji oraz korzyści i 

ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje;  

2. posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie 

oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, inwestycji w Akcje oraz wpływu inwestycji w Akcje na jego 

ogólny portfel inwestycyjny;  

3. posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka 

związanego z inwestowaniem w Akcje;  

4. w pełni rozumieć warunki emisji Akcji oraz posiadać znajomość rynków finansowych;  

5. posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych 

scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które 

mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka.  

 
Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez podmioty, które potencjalnie dokonają inwestycji w 
Akcje, podlega przepisom regulującym dokonywanie takich inwestycji lub regulacjom przyjętym przez właściwe 
organy tych podmiotów. Każda osoba rozważająca inwestycję w Akcje powinna skonsultować się ze swoimi 
doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie:  

1. Akcje stanowią dla niej inwestycję dopuszczalną w świetle obowiązujących przepisów prawa;  

2. Akcje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia; oraz  

3. obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Akcji przez taki podmiot.  

 
Instytucje finansowe powinny uzyskać poradę od swojego doradcy prawnego lub sprawdzić stosowne przepisy 
w celu ustalenia, jaka jest właściwa klasyfikacja Akcji z punktu widzenia zarządzania ryzykiem lub podobnych 
zasad. 

3.4. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje  

W przypadku nabywania Akcji należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na 
rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe, 
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czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na trudną do przewidzenia zmienność 
kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie. Rozważając inwestycję w Akcje należy brać również pod 
uwagę względnie wczesne stadium rozwoju Spółki i jej oferty produktowej. Spółka dotychczas nie posiada 
przeszłości produkcyjnej, a gra „War Hospital” jest jej pierwszą produkcją. 

3.5. Ryzyko związane z notowaniami akcji Spółki na NewConnect – kształtowanie się przyszłego kursu akcji i 
płynności obrotu 

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna 
i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji 
Spółki po ich wprowadzeniu do obrotu ani też płynności akcji Spółki. Nie można, wobec tego zapewnić, że 
Inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie. 

3.6. Ryzyko niedojścia Oferty Publicznej do skutku 

Oferta Publiczna nie dojdzie do skutku, jeżeli do dnia jej zakończenia nie zostanie przez Inwestorów objętych co 
najmniej 50% oferowanej liczby akcji serii C (co najmniej 25.862 akcje serii C). 
W przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku kwoty wpłacone na Akcje serii C zostaną zwrócone 
Inwestorom bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

3.7. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu 
w Alternatywnym systemie obrotu 

Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako organizator Alternatywnego Systemu 
Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:  

▪ na wniosek emitenta,  
▪ jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,  
▪ jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

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

• na wniosek emitenta w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z 
ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym 

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

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

• jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, 

• wskutek otwarcia likwidacji emitenta,  

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

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO organizator 
Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z alternatywnego systemu 
obrotu:  

• w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności: 
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- w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie 
akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, 

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

• jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

• w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, 
organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.  
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu 
informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 
obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem 
wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z 
podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z 
naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować 
poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 
Zgodnie z Zgodnie z § 17b Regulaminu ASO:  

• W przypadku gdy w ocenie organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego 
współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem 
uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, organizator Alternatywnego 
Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 
3) i 4). Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez 
organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co 
najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia. 

• W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem 
okresu wskazanego w decyzji organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na podstawie § 17b 
ust. 1, emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w 
terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa 
powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji organizatora Alternatywnego 
Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym 
emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia 
zobowiązany był na podstawie decyzji organizatora Alternatywnego Systemu. 

• W przypadku niezawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia 
w życie w terminie, o którym mowa w § 17b ust. 1, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w § 17b ust. 2, organizator 
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli 
przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie 
odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, organizator Alternatywnego Systemu może 
wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 
12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio. 

Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego 
systemu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do 
obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami 
finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest 
dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania 
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie 
obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od Giełdy zawieszenia obrotu tymi 
instrumentami finansowymi.  
Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu 
obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu.  
Zgodnie z art. 78 ust. 3b Ustawy o obrocie Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, w przypadku, gdy po jej 
wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego 
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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 Nadzoru Finansowego Giełda jako organizator 
alternatywnego systemu, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego instrumenty 
finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu 
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie 
obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

3.8. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary 
upomnienia lub kary pieniężnej  

Zgodnie § 17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad 
lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 
obowiązki określone w „Rozdziale V Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym 
systemie” Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności obowiązki określone w § 15a i15b lub w 
§ 17-17b, organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia 
lub uchybienia: 

• upomnieć emitenta,  

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

Zgodnie § 17c ust 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizator Alternatywnego Systemu, 
podejmując decyzję o upomnieniu lub nałożeniu kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin 
na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim 
naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych 
dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. 
Zgodnie § 17c ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku, gdy emitent nie wykonuje 
nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących 
w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone 
w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2, 
organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą 
pieniężną nałożoną na podstawie § 17c ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł. Stosownie do § 17c ust 4 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie § 17c ust. 3, 
postanowienia § 17c ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

3.9. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar administracyjnych za 
niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

W określonych sytuacjach na Emitenta mogą zostać nałożone sankcje administracyjne. W szczególności Emitent 
jest potencjalnie narażony na poniższe sankcje.  
Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent , a w przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2 
Ustawy o ofercie - inny niż emitent podmiot składający wniosek o ich dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym - ma obowiązek w ciągu 14 dni, licząc od dnia przydziału papierów wartościowych będących 
przedmiotem oferty publicznej lub od dnia dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, dokonać wpisu do ewidencji akcji 
prowadzonej przez KNF, związanego z zaistnieniem tych okoliczności. Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie, 
jeśli emitent lub oferujący nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 4 Ustawy o ofercie lub dopełni go 
nienależycie, może podlegać karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do wysokości 100.000 zł (sto tysięcy 
złotych), nakładanej przez KNF.  
Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w Rozporządzeniu 
MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami i nadużyciami na rynku, 
podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze, 
listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób prawnych, państwa członkowskie 
zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej 
następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych: 

• w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych 
rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania 
zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest 
euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,  
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• w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych 
rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ 
zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty 
w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r., oraz 

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

W dniu 6 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której przepisy prawa polskiego zostały dostosowane 
do przepisów Rozporządzenia MAR.  
Stosownie do art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent lub oferujący nie dopełnia obowiązków 
wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, 
KNF może: - wydać decyzję o wykluczeniu, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w 
przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – 
decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo - nałożyć, biorąc pod uwagę 
w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara, karę pieniężną do wysokości 
1.000.000 zł, albo - zastosować obie sankcje łącznie.  
Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o 
których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów 
wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 
zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego wskazanego w ostatnim zbadanym 
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeśli przekracza ona 5.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje 
łącznie.  
Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, 
o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów 
wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są 
wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów 
wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty 
stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym 
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje 
łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta 
w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym 
przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 
straty.  
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie Komisja 
może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać go 
do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. 
Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w art. 96 ust. 1i Ustawy 
o ofercie.  
Zgodnie z art. 100 ust. 1 Ustawy o ofercie kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie, 
Memorandum informacyjnym lub dokumentach, o których mowa w art. 37a ust. 1, art. 38, art. 38a lub art. 39 
ust. 1, albo za inne informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem papierów wartościowych lub 
innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, lub ubieganiem się o dopuszczenie 
papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, albo za 
informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia 596/2014 lub art. 56 ust. 1, podaje 
nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega 
grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. 
Stosownie do art. 100 ust. 1a Ustawy o ofercie tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za 
informacje udostępniane do publicznej wiadomości w formie suplementu do prospektu, Memorandum 
informacyjnego lub innych dokumentów, o których mowa art. 38 lub art. 39 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane 
lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji. Stosownie do art. 100 ust. 2 Ustawy 
o ofercie tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w art. 100 ust. 1 Ustawy o ofercie, 
działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 
prawnej. 
Stosownie do art. 174 Ustawy o obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 
Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub 
na rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. 
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W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku 
tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 
trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  
Zgodnie z art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki 
zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem przepisów 
prawa, Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł.  
Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 
obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną 
do wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego 
przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 
4 145 600 zł. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez 
emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym 
przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 
straty.  
Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 
obowiązki wynikające z art. 5 tej ustawy, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.  
Zgodnie z art. 176c Ustawy o obrocie, w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR m.in. w zakresie 
wskazanym w art. 176 Ustawy o obrocie, KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, 
zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie 
działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez 
względu na zastosowanie innych sankcji.  
W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet 
uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe 
Emitenta 

3.10. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszeniem 
prawa do wykonywania działalności Autoryzowanego Doradcy lub skreśleniem Autoryzowanego Doradcy 
z listy Autoryzowanych Doradców.  

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku:  
a. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu co najmniej 

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

b. zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,  
c. skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy, o której mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu ASO.  

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

3.11. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa 
do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie 

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym 
systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie 
zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w 
arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków 
animowania.  
Zgodnie z § 9 ust. 5 organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów 
finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa § 9 w ust. 
3 wskazanym powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na 
rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez 
organizatora Alternatywnego Systemu.  
W przypadku, wskazanym powyżej, organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia 
warunku, o którym mowa w § 9 ust. 3, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla 
poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.  
Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku (i) rozwiązania lub 
wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku oraz (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku 
w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań 
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jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu (i) 
rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy z Animatorem Rynku, (ii) zawieszenia prawa do wykonywania 
zadań Animatora Rynku - o ile organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi 
instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu 
jednolitego.  
Zgodnie z § 20 Regulaminu ASO Animator Rynku na podstawie umowy zawartej z organizatorem Alternatywnego 
Systemu zobowiązany jest do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności instrumentów finansowych 
na własny rachunek w alternatywnym systemie obrotu w celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami 
finansowymi danego emitenta, na zasadach określonych przez organizatora Alternatywnego Systemu. 
Organizator ASO może zawiesić prawo wykonywania przez dany podmiot zadań Animatora Rynku, o ile nie 
wykonuje on ich zgodnie z przepisami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu lub umową, o której 
mowa powyżej.  
Zgodnie z §9 ust. 10 Regulaminu ASO akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w 
systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia 
obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji – o ile 
Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu 
w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 
Zgodnie z §9 ust. 11 Regulaminu ASO akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, 
notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości 
uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu - o ile Organizator 
Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub 
jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 
Jak wskazuje § 9 ust. 9 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, w przypadku zawarcia nowej umowy z 
Animatorem Rynku, organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów 
finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym 
określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem 
Rynku. 
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II. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w 
Dokumencie  

1. Emitent 
 
Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Ofertowym. 
 

 

Nazwa (firma): Brave Lamb Studio S.A. 

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22 

Numer KRS:  0000703804 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 368756862 

NIP:  5272827331 

Poczta e-mail:  contact@bravelambstudio.com 

Strona www: https://bravelambstudio.com/ 

 
 
Emitent  ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie. 
 
W imieniu Emitenta działają:  
- Michał Dziwniel – Członek Zarządu 

- Maciej Nowak – Wiceprezes Zarządu 

 
Działając w imieniu Emitenta oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej 
staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym są prawdziwe, rzetelne i 
zgodne ze stanem faktycznym, i że w Dokumencie Ofertowym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na 
jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu, a także że opisuje rzetelnie 
czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.  
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2. Firma inwestycyjna świadcząca usługę oferowania w zakresie art. 72 pkt 1 i 3 ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi  

 
 
 

Nazwa (firma): Dom Maklerski INC Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 

Numer KRS:  0000371004 

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

REGON: 142721519 

NIP:  7010277149 

Telefon:  +48 61 297 79 27 

Fax:  +48 61 297 79 27 

Poczta e-mail:  biuro@dminc.pl 

Strona www:  www.dminc.pl / www.crowdconnect.pl  

 
Dom Maklerski INC S.A. ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zawarte w rozdziale III pkt 7 niniejszego 
Dokumentu. 
 
W imieniu Domu Maklerskiego INC S.A. działają: 

● Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu, 

● Piotr Zygmanowski – Wiceprezes Zarządu. 

 
Działając w imieniu Domu Maklerskiego INC S.A. z siedzibą w Poznaniu oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą 
wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Dokumentu 
Ofertowego, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Dom Maklerski INC S.A. są prawdziwe, rzetelne i 
zgodne ze stanem faktycznym, oraz że informacje zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co mogłoby 
wpływać na ich znaczenie. 
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III. Dane o instrumentach finansowych oferowanych inwestorom oraz 
wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu 

 

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

 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Emitent oferuje:  

• od 25.862 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) do 51.724 (słownie: 
pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej 58,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 
osiem złotych) każda. 

 
Akcje serii C emitowane są na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brave Lamb Studio 
S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 października 2021 roku, zgodnie z treścią której podjęto decyzję o 
podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, 
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki. Podjęto decyzję 
o emisji do 51.724 (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W dniu 19 października 2021 r. Zarząd Spółki ustalił o cenę 
emisyjną akcji serii C w wysokości 58,00 PLN.  
  

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku NewConnect w 2 poł. 
2022 r.  

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowań osobistych 
akcjonariuszy. 
 
Uprzywilejowanie akcji Emitenta 
Akcje serii C nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH. 
 
Ograniczenia umowne 
Zgodnie z wiedzą Zarządu Brave Lamb Studio, 14 akcjonariuszy Spółki zamierza zawrzeć umowy o czasowym 
wyłączeniu zbywalności akcji, które obejmą łącznie 980.460 akcji serii A, stanowiących 91,97% kapitału 
zakładowego Spółki przed planowaną emisją akcji. 
 
Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta 
Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta. 
 
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w 
sprawie nadużyć na rynku 

1. W momencie, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Emitent będzie podlegać ograniczeniom 
określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą 
w całości i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich 
implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR 
oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR 
zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to 
konieczność stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw 
oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. 
Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do: instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym;  
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2. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu 
(„MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie 
do obrotu na MTF;  

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

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

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:  
1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;  
2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub  
3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych;  
4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku. 

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

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

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

Ponadto, informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które 
istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie 
oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można 
było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny 
instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku 
rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub 
szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub 
to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem 
tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia. Nadto etap pośredni rozciągniętego w czasie 
procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których 
mowa powyżej. Jednocześnie art. 7 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich 
do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, 
instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, 
których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu 
swoich decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej 
ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, 
nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, 
instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania 
lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku, gdy 
zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za 
wykorzystywanie informacji poufnej. 
Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje 
poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba 
znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz: 

1. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła 
instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego 
nabycia lub zbycia; 
 lub  
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2. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła 
zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę 
osobę do takiego anulowania lub zmiany. 

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

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

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

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

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

2. jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów 
finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób 
uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub 
obowiązków tej osoby. 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji 
poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia 
lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało 
się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz: 

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

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

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

1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:  
a. wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub 

co do ich ceny; lub  
b. utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na 

nienaturalnym lub sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie 
transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub 
zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi 
ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;  

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

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

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

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania: 
 

1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w 
zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio 
lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe 
warunki transakcji; 
 

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

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

prawdopodobieństwo ich spowodowania; 
b. utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub 

prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które 
skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub 

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

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

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

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

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

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

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest 
zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność 
opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem 
spełnienia powyższych warunków. 
 Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, emitent 
niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej. 
 Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą w 
art. 3 ust. 1 ppkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą w art. 
3 ust. 1 ppkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich własny 
rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych 
bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i 
nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej kolejnej 
transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w 
wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. 
Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek 
powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.  
Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może 
dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, 
dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z 
nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego 
raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do 
wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie 
transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego stosując przepisy 
określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR. 
 
Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 
Obecnie Emitent nie jest Spółka publiczną. Jednak pod wprowadzeniu akcji na rynek NewConnect, Spółka stanie 
się spółką publiczną zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej. Ustawa o ofercie publicznej nakłada na 
podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie 
głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i obowiązków 
odnoszących się do takich czynności i zdarzeń. W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął 
lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 
głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 
33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek zawiadomienia KNF oraz 
Spółki, o zaistnieniu powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje także w przypadku 
zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 
w spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Obowiązek zawiadamiania 
powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co 
najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Do realizacji tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni 
roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie 
lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. W myśl art. 69a Ustawy o ofercie obowiązki 
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określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej 
liczby głosów w związku z: 

1. zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 
2. pośrednim nabyciem akcji Spółki publicznej. 

Ustawa stwierdza także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są 
związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy 
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar 
wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego 
ustanowiono zabezpieczenie. Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony 
jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z 
osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego 
zamieszczenia informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 
12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem 
niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez akcjonariusza 
KNF oraz Spółki o przedmiotowej zmianie. Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie 
obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych 
z naruszeniem przywołanych powyżej obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest 
uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. Do ograniczeń w 
swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami obciążonymi 
zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy 
nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez 
uprawnione podmioty na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w 
przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
 
Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów 
W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar 
koncentracji, w przypadku, gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 
w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR, (1.000.000.000 
euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru 
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę 
obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców 
należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. 
Wartość euro podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. 
Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: 

2 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 
3 przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub 

części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo 
częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,  

4 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,  
5 nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

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

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

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

a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, 
lub  
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b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów, 

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

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 
przedsiębiorcy przejmowanego,  

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:  
1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów,  
2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów,  
3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w 

przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,  
4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 

13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.  
W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej 
dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca 
dominujący. 
 
W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w 
sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego 
wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub 
upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji 
podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów). 
 
Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku 
której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub 
umocnienie pozycji dominującej na rynku. 
Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może 
zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia 
określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

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

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

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 
 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje 
w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja 
nie została dokonana. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok 
nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji 
karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli, choćby 
nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w 
zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane 
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji 
karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. 
decyzji wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków 
sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję 
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę 
pieniężną w wysokości do pięćdziesięciu krotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, 
jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 
 
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na 
warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad 
przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie Spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną 
kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku 
niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać 
podziału przedsiębiorcy. Do podziału Spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy 
lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w 
szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 
 
Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw 
 
W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków 
wynikających także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji). 
Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i 
powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie 
Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany 
struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązkowi 
zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a 
po: 

1) zawarciu odpowiedniej umowy,  
2) ogłoszeniu publicznej oferty lub  
3) przejęciu większościowego udziału. 

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

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

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

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

4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 
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Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy: 
1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna 

działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny 
rachunek lub na rachunek innych,  

2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod 
warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu 
określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa 
wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź 
tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku 
od daty nabycia. 
 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji 
 
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 117 z późn. 
zm.) wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze dokonania transakcji, co do której organ 
ten może wyrazić sprzeciw. Zgodnie z art. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ustawa ta reguluje zasady i tryb kontroli 
niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:  
1. udziałów albo akcji,  
2. ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji spółki 
osobowej,  
3. przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego 
uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie.  
Zgodnie z brzmieniem art. 12d ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie na 
gruncie tej ustawy są m.in. spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z art. 12c ust. 1 
Ustawy o Kontroli Inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. w przepisach 
dotyczących m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym uczestnictwie, rozumie się przez to sytuację 
umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez:  
a) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo (ii) posiadanie 
udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości wszystkich wkładów 
wniesionych do tej spółki, lub  
b) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%. 
Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu 
podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną przez:  
a) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub  
b) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot. Z 
kolei zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa 
rozumie się: 

(i) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 w podmiocie objętym ochroną przez 
nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub  

(ii) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie 
stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału 
kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości 
wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów 
albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub  

(iii) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 
części. 

Dodatkowo, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia pośredniego. Stosownie do art. 
12c ust. 6 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez takie nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie 
dominacji rozumie się również przypadki, gdy:  
a) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień zawartych 
z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego podmiotu,  
b) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie 
zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego 
ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia,  
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c) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach 
wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,  
d) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem 
jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów, akcji albo innych 
praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych praw udziałowych podmiotu objętego ochroną,  
e) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną jest 
dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny 
podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, bądź choćby 
nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień 
do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,  
f) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego porozumienia 
dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji lub składników majątku podmiotu 
objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ponadto, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia następczego. Stosownie do art. 12c 
ust. 8 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji 
rozumie się również przypadki, gdy podmiot nabędzie lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo nabędzie 
dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20% albo 40% ogólnej 
liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego 
ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do 
wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, w wyniku: 
a) umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych tego 
podmiotu,  
b) podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem, 
c) zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji, 
udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących poszczególnym 
wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu.  
Zgodnie z art. 12f ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące 
uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli uprzednie 
zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z 
art. 12f ust. 2-4 Ustawy o Kontroli Inwestycji.  
Zawiadomienia dokonuje się co do zasady przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do 
nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej czynności 
prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo 
nabycia dominacji. Ponadto, w przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia 
dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania innej czynności prawnej, 
zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej 
prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji, natomiast jeśli co 
najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie. 
Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo 
nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w tym także w przypadku nabycia pośredniego lub 
następczego, jeżeli: 

(i) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w 
zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot 
nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organu kontroli, lub  

(ii) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie 
wyznaczonym przez organ kontroli lub  

(iii) w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje 
przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego 
Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - przy uwzględnieniu art. 
52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej, lub  
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(iv) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego - w 
przypadku osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego 
zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby 
fizyczne, lub  

(v) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny wpływ 
na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej 

Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane:  
(i) bez złożenia zawiadomienia albo  
(ii) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie, 
jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. 
stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób 
niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie 
objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot 
osiągnął znaczące uczestnictwo. 
 

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

 

Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Brave Lamb Studio S.A. zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego z dnia 18 października 2021 
r. (repertorium A nr 9031/2021, zastępca notarialny Anna Wojnowska-Wiercioch, zastępca notariusza Arkadiusza 
Zarzyckiego, Kancelaria Notarialna w Warszawie). 
 
 
Dnia 18 października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Brave Lamb Studio S.A. podjęło uchwałę nr 4 w 
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, 
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji 
do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację 
akcji w depozycie papierów wartościowych. Akt notarialny Rep A nr 9031/2021 sporządził zastępca notarialny 
Anna Wojnowska-Wiercioch, zastępca notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, Kancelaria Notarialna w Warszawie 
przy ulicy Pięknej numer 15 lokal 34. 
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W dniu 19 października 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/19/10/2021 w sprawie ustalenia parametrów 
emisji akcji serii C. 
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3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 
Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Walne Zgromadzenie. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie 
uchwałę o wypłacie dywidendy za rok 2021, akcje serii A,B i C będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej za 
rok 2021. W wypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich. 
 
Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie na następujących warunkach:  
a. Akcje serii C zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych 

najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, 
uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku 
obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w 
rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, 

b. Akcje serii C zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych 
w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie 
podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały 
zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 
1 stycznia tego roku obrotowego. 

 
Zamiarem Zarządu Spółki jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy za lata 2021-2022. 
 

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

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

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

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów, 
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej 

wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz 
- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 

pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji, bądź sposób jej 
ustalenia.  

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych 
– powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym 
w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 
Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom 
Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu 
dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli 
uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym 
przez radę nadzorczą. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz 
termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej 
niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może 
być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Zasady te należy 
stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH 
organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie 
dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy 
po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok 
kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. 



   Dokument Ofertowy Brave Lamb Studio S.A 
___________________________________________________________________________________________ 

Strona | 45 
 

Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej. 
 
Uprawnienia o charakterze korporacyjnym 
Kodeks spółek handlowych  
Kodeks spółek handlowych, regulując stosunki w spółkach akcyjnych, przewiduje dla wspólników (akcjonariuszy) 
kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach Spółek czy też z 
posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze 
majątkowym i korporacyjnym.  
Emitent wskazuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (Ustawa 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi), rozszerzająca uprawnienia akcjonariuszy, w szczególności zmieniająca zasady udziału w Walnych 
Zgromadzeniach. 
Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:  

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

b) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część kapitału 
zakładowego: na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 
jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może upoważnić do 
żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 
jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w 
postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta. Stosownie do art. 400 § 3 KSH w przypadku, gdy w terminie 
dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy 
może, po wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania NWZ 
akcjonariuszy występujących z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie, Akcjonariusze 
reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce 
mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego 
zgromadzenia. 

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

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

▪ akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych 
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad (art. 401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z 
akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad. 

▪ statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy 
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 6 KSH). 

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

▪ stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez 
pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki 
powinno być udzielone na piśmie nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis 
elektroniczny nie jest wymagany, 

▪ prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania 
nieodpłatnie listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych), 

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

▪ prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego 
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 
410 Kodeksu spółek handlowych); Stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze 
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis 
osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych 
uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i 
wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub 
akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym 
celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka 
komisji, 
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▪ prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli Statut Emitenta lub 
ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut 
Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą 
ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w 
drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki, 

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

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

▪ prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami 
i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego 
przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek handlowych); w takich 
przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej 
przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest akcjonariusz, który 
głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał 
zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego 
zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad 
danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o 
uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez 
akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia 
powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe 
po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, 
będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania 
rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,  

▪ prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych), przysługuje akcjonariuszom 
uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie 
powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, 
nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd 
rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której 
akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia 
argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego 
powództwa,  

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

• mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązana, albo Spółce lub spółdzielni 
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 
przedsiębiorstwa, lub  
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• mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 
administracyjnej,  

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

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

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

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

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

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych 
– powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym 
w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 
Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom 
Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu 
dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli 
uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym 
przez radę nadzorczą. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz 
termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej 
niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może 
być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Zasady te należy 
stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH 
organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie 
dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy 
po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok 
kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. 
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących. 
Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w 
szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym samym 
stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. 
Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię 
odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i regulacji KDPW, 
w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone 
zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. 
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Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie 
ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu dywidendy” zgodnie z 
określeniem zawartym w przepisach Kodeksu spółek handlowych) oraz o terminie wypłaty dywidendy 
(§106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy 
uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 106 pkt. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty 
dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. 
Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki 
publicznej następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez 
Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW 
rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków 
otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na 
poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). 
Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie. 
Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie 
podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. 
Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy 
akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi mogą, pod warunkiem 
przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta podatku od 
dywidendy.  
Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na 
terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają 
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, 
chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem 
miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu 
akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej. 
Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z 
zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu 
skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania 
podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem 
udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby 
zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, 
wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu 
przez płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie 
międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o 
podatku dochodowym od osób prawnych. 
Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie 
postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które 
przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu 
nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. 

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

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów, 
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej 

wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz 
- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 

pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej 
ustalenia.  

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

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

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

 

5. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 
 
Emitent nie posiada wdrożonej polityki co do wypłaty dywidendy w przyszłości. Ostateczną decyzję o podziale 
zysku (wypłacie dywidendy) podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. 
 
Zgodnie z przepisami KSH akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej 
dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Emitent posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone 
sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zysk przeznaczony do wypłaty 
akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu 
dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień przypadający nie 
wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może 
być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. 
 
Zamiarem Zarządu Spółki jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy za lata 2021-2022. 
 

6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami 
finansowymi objętymi dokumentem, w tym wskazanie płatnika podatku 

 
Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy 
Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia 
podatku dochodowego (w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają 
siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka podatku 
jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem 
miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej. 
 

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

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

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

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

a) Spółka, o której mowa w pkt 2, albo 
b) zagraniczny zakład Spółki, o której mowa w pkt 2. 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy Spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa powyżej w pkt 
3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 
(akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w 
zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu 
uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w 
wysokości określonej powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat Spółka, o której mowa powyżej w 
pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend 
w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła 
prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze 
zwolnienia. 
 

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób fizycznych 
 
Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na 
rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest jako płatnik pobierać w dniu dokonania 
wypłaty, zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie 
na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania 
podatku. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. 
 
Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji 

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne 
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą 
uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub 
objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach 
ogólnych. 
Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, 
zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o 
wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek 
właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku 
podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od 
początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. 
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6- 7 
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie 
za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 
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Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne 
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w Spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu 
(art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest 
odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich 
wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). 
Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na 
zasadach ogólnych. 
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 
pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a kosztami 
uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

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

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

- różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w Spółkach mających osobowość 
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na 
podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.  

 
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 
ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku 
podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych 
instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w Spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w Spółkach mających 
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych). 
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie 
za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 
 
Podatek od czynności cywilnoprawnych 
Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności 
cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:  

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,  
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,  
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - w 
rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 
183, poz. 1538, z późn. zm.2).  

Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. 
warunków, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od 
dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć 
deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o 
podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. 
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7. Zasady dystrybucji papierów wartościowych 
 

7.1. Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta 

Emitent prowadzi ofertę publiczną jako subskrypcję otwartą w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks 

Spółek Handlowych. 

Oferta publiczna kierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej – bez żadnych wyłączeń. Oferta publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Osoby dokonujące zapisów na akcje serii C, w szczególności osoby zagraniczne (nierezydenci) powinny – działając 

we własnym interesie – sprawdzić, czy w związku z nabywaniem przez nie akcji Emitenta w ofercie publicznej nie 

naruszają obowiązujących je przepisów prawa. 

 

7.2. Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży 

Oferta publiczna rozpoczyna się w dniu 4 listopada 2021 r. 

 

Emisja została podzielona na transze: 

a) zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy będą przyjmowane przez Emitenta w dniach od 4 listopada 

2021 r. do 10 listopada 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach pierwszej transzy do 20.000 sztuk akcji serii 

C; 

b) zapisy na akcje w ramach drugiej transzy będą przyjmowane przez Emitenta w dniach od 11 listopada 

2021 r. do 18 listopada 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach drugiej transzy 31.724 akcji serii C. 

 

Spółka może przeprowadzić trzecią transzę oferty publicznej akcji serii C, w ramach której zaoferowane zostaną 

akcje, na które złożono nieważne zapisy w ramach drugiej transzy. W takim przypadku zapisy na akcje będą 

przyjmowane do 24 listopada 2021 r. 

W przypadku, gdy w ramach pierwszej transzy nie zostaną złożone zapisy na 20.000 akcji serii C, pozostałe akcje 

z puli akcji oferowanych w ramach pierwszej transzy zostaną zaoferowane w ramach drugiej transzy. 

W ramach pierwszej transzy akcje będą oferowane w drodze prezentowania indywidualnie oznaczonym 

inwestorom informacji o Spółce, akcjach serii C oraz warunkach ich nabycia.  

 

Termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach drugiej transzy może ulec skróceniu w przypadku 

prawidłowego złożenia zapisów i opłacenia wszystkich akcji serii C objętych ofertą publiczną przed upłynięciem 

wyznaczonego terminu zakończenia przyjmowania zapisów. W takim przypadku za termin zakończenia 

przyjmowania zapisów na akcje w ramach drugiej transzy uznaje się dzień, w którym nastąpiło prawidłowe 

złożenie zapisów i opłacenie wszystkich akcji serii C objętych ofertą publiczną. 

 

W przypadku, gdy zostaną złożone zapisy na wszystkie akcje serii C oferowane w ramach drugiej transzy, a jeden 

lub więcej Inwestorów nie dokona ich opłacenia lub nie dostarczy poprawnie podpisanego formularza zapisu, 

Zarząd Spółki może skierować oferty objęcia akcji w liczbie odpowiadającej liczbie zapisów, w odniesieniu do 

których Spółka nie otrzymała wpłat lub poprawnie podpisanego formularza zapisu, do wybranych przez Zarząd 

Inwestorów (trzecia transza). W takim przypadku zapisy na akcje w ramach trzeciej transzy będą przyjmowane w 

terminie do dnia poprzedzającego dzień przydziału akcji. 

 

Przydział akcji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, tj. nie później niż w dniu 8 

grudnia 2021 r. 
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7.3. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem 

 

Wyłącznie odpowiedzialnym za przyjmowanie zapisów na akcje jest Emitent. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi niniejsza oferta publiczna akcji serii C nie wymaga pośrednictwa firmy 

inwestycyjnej. Firma inwestycyjna nie pośredniczy w zbywaniu akcji Emitenta objętych niniejszą ofertą publiczną 

w rozumieniu art. 72 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

 

Emisja została podzielona na transze: 

a) zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy będą przyjmowane przez Emitenta w dniach od 4 listopada 

do 10 listopada 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach pierwszej transzy do 20.000 sztuk akcji serii C; 

b) zapisy na akcje w ramach drugiej transzy będą przyjmowane przez Emitenta w dniach od 11 listopada 

do 18 listopada 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach drugiej transzy 31.724 akcji serii C. 

 

Spółka może przeprowadzić trzecią transzę oferty publicznej akcji serii C, w ramach której zaoferowane zostaną 

akcje, na które złożono nieważne zapisy w ramach drugiej transzy. W takim przypadku zapisy na akcje będą 

przyjmowane do 24 listopada 2021 r. 

W przypadku, gdy w ramach pierwszej transzy nie zostaną złożone zapisy na 20.000 akcji serii C, pozostałe akcje 

z puli akcji oferowanych w ramach pierwszej transzy zostaną zaoferowane w ramach drugiej transzy. 

W ramach pierwszej transzy akcje będą oferowane w drodze prezentowania indywidualnie oznaczonym 

inwestorom informacji o Spółce, akcjach serii C oraz warunkach ich nabycia.  

 

Termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach drugiej transzy może ulec skróceniu w przypadku 

prawidłowego złożenia zapisów i opłacenia wszystkich akcji serii C objętych ofertą publiczną przed upłynięciem 

wyznaczonego terminu zakończenia przyjmowania zapisów. W takim przypadku za termin zakończenia 

przyjmowania zapisów na akcje w ramach drugiej transzy uznaje się dzień, w którym nastąpiło prawidłowe 

złożenie zapisów i opłacenie wszystkich akcji serii C objętych ofertą publiczną. 

 

W przypadku, gdy zostaną złożone zapisy na wszystkie akcje serii C oferowane w ramach drugiej transzy, a jeden 

lub więcej Inwestorów nie dokona ich opłacenia lub nie dostarczy poprawnie podpisanego formularza zapisu, 

Zarząd Spółki może skierować oferty objęcia akcji w liczbie odpowiadającej liczbie zapisów, w odniesieniu do 

których Spółka nie otrzymała wpłat lub poprawnie podpisanego formularza zapisu, do wybranych przez Zarząd 

Inwestorów (trzecia transza). W takim przypadku zapisy na akcje w ramach trzeciej transzy będą przyjmowane w 

terminie do dnia poprzedzającego dzień przydziału akcji. 

 

Przydział akcji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, tj. nie później niż w dniu 8 

grudnia 2021 r. 

 

Ustalono cenę emisyjną za 1 akcję serii C Spółki w wysokości 58,00 zł każda (pięćdziesiąt osiem) co przy średnim 
kursie 4,5717 EUR/PLN opublikowanym przez NBP w dniu ustalenia ceny emisyjnej (tj. w dniu 19 października 
2021 r.) implikuje wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii C na terytorium Unii Europejskiej 
w wysokości 656.209,29 EUR.  
Biorąc pod uwagę potrzeby kapitałowe Spółki oraz ustaloną cenę emisyjną akcji serii C, Zarząd dokona przydziału 

akcji serii C w przypadku prawidłowego złożenia zapisów oraz opłacenia najmniej 25.862 (dwadzieścia pięć 

tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcji serii C i nie więcej niż 51.724 (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset 

dwadzieścia cztery) akcji serii C. 

 

Cena za 1 akcję serii C jest jednolita we wszystkich transzach i wynosi 58,00 PLN każda (pięćdziesiąt osiem złotych 

i zero groszy). 
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Ustalono minimalny poziom jednorazowego zapisu na akcje serii C Spółki w ramach pierwszej transzy na 400 
(czterysta) akcji serii C, przy czym jeżeli ogólny poziom zapisów w ramach pierwszej transzy przekroczy 19.600 
(dziewiętnaście tysięcy sześćset) akcji serii C to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych 
do 20.000 (dwudziestu tysięcy) sztuk.   
Ustalono minimalny poziom jednorazowego zapisu w ramach drugiej transzy na 50 (pięćdziesiąt)  akcji serii C, 

przy czym jeżeli ogólny poziom zapisów przekroczy 31.674 (trzydzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt 

cztery) to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 31.724 (trzydzieści jeden tysięcy 

siedemset dwadzieścia cztery) sztuk. 

W przypadku wystąpienia trzeciej transzy nie wprowadza się ograniczenia minimalnego lub maksymalnego 
poziomu jednorazowego zapisu na akcje.  
 

Zapisy na akcje mogą być składane zgodnie z trybem określonym w art. 437 Kodeksu Spółek Handlowych, w tym 

w postaci elektronicznej, poprzez uzupełnienie formularza elektronicznego na stronie 

https://emisja.bravelambstudio.com Spółka poświadcza przyjęcie zapisu. 

 

W przypadku złożenia formularza elektronicznego, dla ważności złożonego przez inwestora zapisu na akcje 

niezbędne będzie podpisanie formularza zapisu podpisem zaufanym (ePUAP) lub kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym i odesłanie go na adres email emisja@bravelambstudio.com oraz opłacenie zapisu na akcje w 

terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Spółce formularza zapisu. Przez opłacenie zapisu na akcje rozumie 

się uznanie rachunku bankowego Spółki, kwotą pieniężną wynikającą ze złożonego zapisu. Nieodesłanie Spółce 

właściwie podpisanego formularza zapisu lub nieopłacenie zapisu na akcje we wskazanym terminie może 

skutkować nieuwzględnieniem przez Spółkę zapisu złożonego przez inwestora. 

 

Przydział akcji nastąpi według uznania Zarządu. Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii C 

wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w części. 

 

7.4. Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania 
wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 

 

Wpłaty tytułem opłacenia zapisów na akcje serii C winny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy 

Emitenta nr 78 1140 1010 0000 2344 4700 1001 prowadzonym przez mBank niezwłocznie po dokonaniu zapisu 

na akcje, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od jego Złożenia, przy czym za chwilę dokonania wpłaty uznaje 

się moment uznania rachunku bankowego Emitenta. Wpłaty mogą być dokonywane za pośrednictwem systemu 

płatności elektronicznej prowadzonego przez tPay (marka należąca do KIP S.A., mającej status Krajowej Instytucji 

Płatniczej). Skorzystanie z płatności elektronicznych jest równoznaczne z dokonaniem wpłaty na wyżej wskazany 

rachunek bankowy Emitenta. 

Niedokonanie wpłaty w oznaczonym powyżej terminie może skutkować nieprzydzieleniem akcji serii C. Skutkiem 

wniesienia wpłaty niepełnej jest przydzielenie takiej liczby akcji serii C, która możliwa jest do nabycia za wniesioną 

kwotę. 

 

Akcje mogą zostać objęte i opłacone z wykorzystaniem konstrukcji potrącenia wierzytelności Emitenta 

przysługującej mu od osoby składającej zapis z tytułu zapłaty ceny emisyjnej Akcji z wierzytelnością osoby 

składającej zapis i przysługującej od Emitenta. W tym celu Inwestor musi zawrzeć z Emitentem odpowiednią 

umowę. 

 

Wyłącznie odpowiedzialny za przyjmowanie wpłat na akcje jest Emitent. 

 

7.5. Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych 

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

skuteczne 
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Zapisy na akcje są bezwarunkowe oraz nieodwołalne, z wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej.  

 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na akcje serii C do publicznej wiadomości zostanie 

udostępniony Suplement do Dokumentu Ofertowego dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed 

dokonaniem przydziału akcji serii C, o których Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, osoba, która 

złożyła zapis przed udostępnieniem Suplementu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, 

składając Emitentowi oświadczenie na piśmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia 

Suplementu. Jeśli zajdzie taka potrzeba Emitent dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału akcji serii C w 

celu umożliwienia Inwestorom uchylenia się od tych skutków prawnych. 

 

7.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych 

 

Przydział akcji serii C zostanie dokonany w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania zapisów. 

 

Dokonanie przydziału akcji nie pozbawia Emitenta prawa do dochodzenia naprawienia szkody wynikłej z 

niepełnego opłacenia złożonego zapisu. 

 

Co do zasady akcje będą przydzielane wszystkim inwestorom, którzy prawidłowo wypełnili formularz zapisu i 

dokonali pełnej wpłaty według kolejności. W przypadku Złożenia zapisu w tym samym czasie decydująca będzie 

data wpływu środków na rachunek bankowy Emitenta. 

 

Przydział akcji w ramach pierwszej i drugiej transzy nastąpi według uznania Zarządu. Zarząd zastrzega sobie 

prawo do nieprzydzielenia akcji serii C wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w części. 

 

W przypadku niedokonania przydziału akcji serii C środki wniesione na ich pokrycie zostaną niezwłocznie, nie 

później niż 14 dni od uchwały o przydziale akcji lub niedokonaniu przydziału akcji, zwrócone inwestorowi. Wpłata 

będzie zwracana w kwocie równej kwocie dokonanej wpłaty, bez potrącania jakiejkolwiek prowizji oraz bez 

odsetek.  

 

7.7. Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

 

Rozliczenie wpłat wniesionych tytułem opłacenia zapisów na akcje serii C będzie dokonane przez Emitenta w dniu 

przydziału akcji serii C. 

 

Zwrotu nadpłaconych kwot Emitent dokona do 7 dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu przydziału 

akcji serii C. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi w kwocie równej kwocie nadpłaty, bez potrącania jakiejkolwiek 

prowizji oraz bez odsetek. 

 

W przypadku nie dojścia emisji Akcji Serii C do skutku z powodu nie objęcia przez Inwestorów 25.862 (dwadzieścia 

pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcji serii C, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków pieniężnych 

zostanie dokonany na rachunek bankowy inwestora, z którego została dokonana wpłata. Zwrot środków 

pieniężnych nastąpi bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań, w terminie 7 dni roboczych od dnia 

przekazania do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o niedojściu do skutku emisji akcji serii C. 

 

W przypadku uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu na akcje serii C w związku z 

publikacją Suplementu do Dokumentu Ofertowego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone w terminie 7 dni 

roboczych od daty Złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu. 
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7.8. Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od 

jej przeprowadzenia 

 

Oferta publiczna nie dojdzie do skutku, jeżeli w sposób prawidłowy nie zostanie subskrybowane 25.862 

(dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) sztuki akcji serii C. 

Emitent może odwołać ofertę publiczną w sytuacji, gdy wystąpi: 

- nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą 

mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta,  

- nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta. 

 

Emisja Akcji Serii C nie dojdzie do skutku, jeżeli: 

 

1) do dnia zamknięcia subskrypcji akcji serii C nie zostaną właściwie złożone i prawidłowo opłacone zapisy na co 

najmniej 25.862 (dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje serii C, 

lub 

2) w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o emisji, Zarząd Emitenta nie zgłosi do Sądu Rejestrowego 

wniosku o zarejestrowanie emisji akcji serii C, 

lub 

3) uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta z tytułu emisji akcji serii C. 

 

W przypadku niedojścia do skutku oferty publicznej dokonane przez inwestorów wpłaty na akcje serii C zostaną 

zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

 

7.9. Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz 

sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot 

 

Informacja o dojściu bądź niedojściu emisji Akcji Serii C do skutku zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Spółki pod adresem https://emisja.bravelambstudio.com 

W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii C do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków pieniężnych 

zostanie dokonany na rachunek bankowy inwestora, z którego została dokonana wpłata. Zwrot środków 

pieniężnych nastąpi w kwocie równej kwocie wpłaconej bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań, w 

terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o niedojściu 

do skutku emisji akcji serii C. 

 

7.10. Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty 

lub jej odwołaniu 

 

Fakt dotyczący odwołania lub odstąpienia od przeprowadzenia oferty zostanie podany do publicznej wiadomości 

na stronie Internetowej Spółki pod adresem https://emisja.bravelambstudio.com 

 

7.11. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem 

planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na 

każdy z wymienionych celów, oraz wskazanie czy cele emisji mogą ulec zmianie 

 

Cele emisyjne, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości 

wpływów oraz określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z nich przedstawia poniższa 

tabela. Cele emisyjne zostały zaprezentowane zgodnie z priorytetami ich realizacji i kolejnością wydatkowania 

środków z emisji akcji serii C. 
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Szczegółowy opis realizacji celów emisyjnych zaprezentowano w rozdziale IV, pkt "Strategia rozwoju i cele 

emisyjne” niniejszego Dokumentu. 

 

Poniższa tabela przedstawia cele emisyjne Emitenta towarzyszące ofercie akcji serii C: 

Cel emisyjny  Przewidywane nakłady  Planowany termin realizacji  

Wykonanie pierwszego zamkniętego prototypu 
gry Enemy of the State, w którym jest 
udostępniany wycinek danej produkcji, 
prezentujący wszystkie najważniejsze elementy 
gry (wersja vertical slice) 
 

 

 

1.100.000 PLN Do 4 kw. 2022 r. 

Częściowe wykonanie zasadniczego 
developmentu gry Enemy of the State 

1.900.000 PLN Do 3 kw. 2024 r. 

Suma Do 3.000.000,00 PLN  

Źrodło: Emitent 

 
Poniższa tabela przedstawia cele emisyjne Emitenta w wariancie progu dojścia ofert akcji serii C do skutku: 

Cel emisyjny  Przewidywane nakłady  Planowany termin realizacji  

Wykonanie pierwszego zamkniętego prototypu 
gry Enemy of the State, w którym jest 
udostępniany wycinek danej produkcji, 
prezentujący wszystkie najważniejsze elementy 
gry (wersja vertical slice) 
 

 

 

1.100.000,00 PLN Do 4 kw. 2022 r. 

Częściowe wykonanie zasadniczego 

developmentu gry Enemy of the State 
400.000,00 PLN Do 3 kw. 2024 r. 

Suma 1.500.000,00 PLN  

Źrodło: Emitent 

 

Zarząd Emitenta zaznacza również, że wyżej opisane cele emisyjne mogą ulec zmianie w zakresie kwot i 

terminów ich realizacji, w przypadku, jeżeli Emitent uzna, że realizacja innych celów przyczyni się w lepszy 

sposób do rozwoju Spółki. 
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IV. Dane o Emitencie i jego działalności 
 

1. Podstawowe dane o Emitencie 
Dane teleadresowe 
 

 

Nazwa (firma): Brave Lamb Studio S.A. 

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22 

Numer KRS:  0000703804 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 368756862 

NIP:  5272827331 

Poczta e-mail:  contact@bravelambstudio.com 

Strona www: https://bravelambstudio.com/ 

 
 
Wskazanie czasu trwania Emitenta 
 
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 
 
Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 
 
Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek 
Handlowych. 
 
Brave Lamb Studio S.A. powstało 15 listopada 2017 r. Spółka została zarejestrowana w KRS jako Tovildo 
Investments S.A. Dnia 30 lipca 2021 r. została zarejestrowana w KRS zmiana nazwy z Tovildo Investments S.A. na 
Brave Lamb Studio S.A. 
 
Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z podaniem daty 
dokonania tego wpisu, a w przypadku, gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania 
zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, że wskazanie organu, który je wydał 
 
Brave Lamb Studio S.A. (dawniej: Tovildo Investments S.A.) zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w 
dniu 15 listopada 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 
pod numerem 0000703804. 
 
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. 
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Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga zezwolenia, licencji lub zgody. 
 

2. Krótki opis historii Emitenta 
Brave Lamb Studio S.A. powstało z inicjatywy byłych pracowników Ice Flames i Techland po zakończonym przez 
nich projekcie Pure Farming 2018. Pierwszym realizowanym projektem była preprodukcja gry War Hospital. Po 
okresie wakacyjnym w 2020 r. Członek Zarządu Michał Dziwniel rozpoczął poszukiwania wydawcy partnera dla 
gry War Hospital w celu pozyskania finansowania projektu w fazie produkcyjnej. Początkowo, wydawcą gry 
została Spółka Movie Games S.A., (znaczący akcjonariusz Emitenta, posiadający 244.880 akcji i 23,95% udziału w 
kapitale zakładowym Emitenta). Po ukończeniu gry w wersji Vertical Slice, Emitent pozyskał nowego wydawcę 
gry, zawierając umowę wydawniczą z francuskim Nacon.  
 

DATA Wydarzenie 

11.2017 r. Spółka została zarejestrowana w KRS jako Tovildo Investments S.A. Wyemitowano 
100.000 akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN - kapitał zakładowy Spółki został 
ustalony w wysokości 100.000 PLN. Prezesem jednoosobowego Zarządu został Christian 
Gaunt. Spółka według PKD prowadziła działalność w obszarze: „Pozostałe doradztwo w 
zakresie prowadzenia działalności gospodarczej”. 

10.2020 r. 
Zakup od dotychczasowego jedynego akcjonariusza 100% akcji w KZ Spółki i zmiana 
profilu działalności spółki - 58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER 
KOMPUTEROWYCH; 

10.2020 r.  
Rozpoczęcie prac nad pierwszą produkcją pod tytułem „Field Hospital”, obecnie 
nazywanej „War Hospital”. 

11.2020 r. Uchwałą nr 3 NWZ (Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze emisji Akcji Serii B, 
NWZ podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego o 2.250,00 zł w drodze emisji 
2.250 nowych akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł, a ustalając cenę 
emisyjną na jedną akcję w kwocie 538,00 zł. Rep. A nr 12316/2020 zostało sporządzone 
przez notariusza Krzysztofa Łaskiego, Kancelarię Notarialna w Warszawie. 

11.2020 r. 
Uchwałą nr 5 NWZ Tovildo Investments S.A. zmieniło nazwę Spółki na Brave Lamb Studio 
Spółka Akcyjna oraz PKD Spółki. Rep. A nr 12316/2020 zostało sporządzone przez 
notariusza Krzysztofa Łaskiego, Kancelarię Notarialna w Warszawie. 

4 kw. 2020 r. Dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki Pan Christian Gaunt został zastąpiony nowym 
Zarządem Spółki, w skład którego wchodzą Maciej Nowak oraz Michał Dziwniel. 

11.2020 r. Dotychczasowa Rada Nadzorcza Spółki została zastąpiona nową, w skład której wchodzą 
Dawid Brudzisz, Filip Szklarzewski oraz Maciej Miąsik. Rep. A nr 11900/2020 zostało 
sporządzone przez notariusza Krzysztofa Krzysztofa Łaskiego, Kancelarię Notarialną w 
Warszawie. 

02.2021 r. Złożenie przez Spółkę wniosków o udzielenie prawa ochronnego na następujące znaki 
towarowe: Brave Lamb Studio, War Hospital, Enemy of the State 

03.2021 r. 

NWZA podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki poprzez obniżenie 
wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 1,00 PLN do 0,10 PLN oraz zwiększenie liczby 
akcji z 100.000 akcji do 1.000.000 akcji. Rep. A nr 2278/2021 zostało sporządzone przez 
notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, Kancelarię Notarialną w Warszawie. 

05.2021 r. 
Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał nr 6 i 7 w sprawie 
powołania na członka Rady Nadzorczej Szymona Jamioły i Szymona Wawruch 

08.2021 r. 
Zawarcie przez Emitenta umowy wydawniczej z Nacon dotyczącej wydania gry ,,War 
Hospital” 

10.2021 r. 

NWZA podjęło uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do 
Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia 
umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. 

Źródło: Emitent 
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3. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia 
Zasady tworzenia kapitałów własnych przez Emitenta wynikają z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz 
Statutu Spółki, zgodnie z którymi w Spółce na kapitały własne składają się: 

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) inne kapitały. 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. kapitał własny wynosił 849.044,33 

PLN (osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści cztery złote trzydzieści trzy grosze). 

Na dzień 30 czerwca 2021 r. kapitał własny wynosił 1.030.877,91 PLN (milion trzydzieści tysięcy osiemset 

siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy). 

 
Kapitał zakładowy 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu kapitał zakładowy Spółki wynosi 102.250,00 PLN (sto dwa tysiące 
dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja oraz 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych 
na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy). Kapitał został w pełni opłacony wkładami 
pieniężnymi. 
 
Kapitał zapasowy 
Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również 
nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich 
wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć kapitał 
zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał 
ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Emitent posiadał kapitał zapasowy w wysokości 0,00 PLN (zero złotych). 
Na dzień 30 czerwca 2021 r. Emitent posiadał kapitał zapasowy w wysokości 1.208.250,00 PLN (milion dwieście 
osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). 
 
Inne kapitały 
Na dzień 31.12.2020 r. wielkość kapitału rezerwowego wynosiła 774.723,00 PLN. Na koniec 2020 r. Emitent nie 
wykazywał straty z lat ubiegłych. 
Na dzień 30.06.2021 r. wielkość kapitału rezerwowego wynosiła 0,00 PLN. Na koniec 1 poł. 2021 r. Emitent 
wykazywał stratę z lat ubiegłych w wysokości 25.678,67 PLN. 
 
Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w całości. 
 
Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy 
uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych 
emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu 
wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 
Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych 
emisji akcji. 
 
Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego 
upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być 
podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w dacie 
aktualizacji Dokumentu może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 
Statut Emitenta nie zawiera upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego.  
 

4. Wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe 
Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 
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Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu papiery wartościowe Emitenta lub kwity depozytowe nie były 
notowane na rynkach papierów wartościowych. 
 
Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym  
Emitentowi ani emitowanym przez niego papierom wartościowym nie został przyznany rating. 
 

5. Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub 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 firmy (nazwy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności 
i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 
 
Emitent wchodzi w skład grupy kapitałowej Movie Games S.A. (z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kruczej 16/22, 
KRS: 0000529853) jako jednostka stowarzyszona. 
Movie Games S.A. jest znaczącym akcjonariuszem i posiada 244.880 akcji Spółki, co daje udział w kapitale 
zakładowym Emitenta w wysokości 23,95% oraz 23,95% udział w głosach na WZA Spółki. Przedmiotem 
działalności Movie Games S.A. jest produkcja gier wideo na PC i konsole Playstation, Xbox i Nintendo. Movie 
Games S.A. zajmuje się również wydawaniem gier własnych oraz tworzonych przez innych producentów. 
 
Powiązania kapitałowe: 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Emitent nie posiada udziałów w podmiotach zewnętrznych. 
 
Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:  
  

a) Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, 

 
Michał Dziwniel, pełniący obowiązki Członka Zarządu Emitenta, jest w posiadaniu 178.580 akcji Spółki, co daje 
udział w kapitale zakładowym Emitenta w wysokości 17,46% oraz 17,46% w głosach na WZA Spółki. 
 
Maciej Nowak, pełniący obowiązki Wiceprezesa Zarządu Emitenta, jest w posiadaniu 11.500 akcji, co daje udział 
w kapitale zakładowym Emitenta w wysokości 1,12% oraz 1,12% w głosach na WZA Spółki.  
Emitent współpracuje z Road Studio S.A., w której Maciej Nowak pełni funkcję Prezesa Zarządu. Emitent świadczy 
usługi polegające na konsultacji i wspomaganiu prac nad projektami prowadzonymi przez Road Studio S.A. 
Wartość wynagrodzenia nie jest istotna z punktu widzenia sytuacji finansowej Emitenta. 
 
Maciej Miąsik, pełniący obowiązki Członka Rady Nadzorczej Emitenta, pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Mill 
Games S.A. Emitent świadczy na rzecz Mill Games S.A. usługi polegające na konsultacji i wspomaganiu prac nad 
projektami prowadzonymi przez Mill Games S.A. Wartość wynagrodzenia nie jest istotna z punktu widzenia 
sytuacji finansowej Emitenta. 
 

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

 
Maciej Miąsik, pełniący obowiązki Członka Rady Nadzorczej Emitenta, pełni równocześnie funkcję Wiceprezesa 
Zarządu spółki Movie Games S.A., posiadającej 244.880 akcji stanowiących 23,95% kapitału zakładowego 
Emitenta oraz 23,95% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
 
Mateusz Wcześniak jest w posiadaniu 35.000 akcji (stanowiących 3,42% kapitału zakładowego Emitenta), pełni 
funkcję Prezesa Zarządu spółki Movie Games S.A., posiadającej 244.880 akcji stanowiących 23,95% kapitału 
zakładowego Emitenta oraz 23,95% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,. 
 
Szymon Okoń jest w posiadaniu 137.500 akcji Spółki, co daje udział w kapitale zakładowym Emitenta w wysokości 
13,45%, pełni równocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Movie Games S.A. posiadającej 244.880 akcji 
stanowiących 23,95% kapitału zakładowego Emitenta oraz 23,95% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
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Łukasz Wądołowski będący w posiadaniu 5000 akcji Emitenta, pełni równocześnie funkcję Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej Movie Games S.A. posiadającej 244.880 akcji stanowiących 23,95% kapitału zakładowego 
Emitenta oraz 23,95% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
 
 

c) Pomiędzy Emitentem a firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania w zakresie art. 72 pkt 1 i 3 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub podmiotami z nią powiązanymi 

 
INC S.A., podmiot dominujący względem Domu Maklerskiego INC S.A, posiada umowne prawo do nabycia 1% 
akcji serii A po cenie nominalnej od podmiotu wskazanego przez Zarząd Spółki.  
Pan Wojciech Iwaniuk, członek zarządu INC SA, podmiotu dominującego względem Domu Maklerskiego INC S.A, 
posiada 10.000 akcji serii A Emitenta, stanowiące 0,98% wartości kapitału zakładowego i głosów na wZA Emitenta 
przed planowaną emisją akcji serii C. 
 

6. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem 
wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo 
jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem 
dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności 

6.1. Charakterystyka działalności 

Emitent działa w segmencie gier indie premium, czyli gier o finansowaniu przekraczającym kwotę 2 mln złotych, 
charakteryzujących się złożoną rozgrywką i dopracowaną oprawą audio-wizualną. Przyjęta skala produkcji 
wymaga odpowiedniego dostosowaniu modelu produkcji.  Produkty Spółki będą sprzedawane w modelu 
dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności Steam, 
Microsoft Store, PlayStation Store oraz Nintendo eShop. 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Emitent nie stworzył jeszcze żadnej gry, obecnie trwają prace nad dwoma 
tytułami: ,,War Hospital” oraz ,,Enemy of the State”. 
 
Pierwszy ze wskazanych tytułów ma zamiar ukazać realia I Wojny Światowej, jako poruszające doświadczenie 
realnego dramatu zwykłych ludzi walczących o życie. Inspiracją do stworzenia ,,War Hospital” były gry studia 11 
bit studios: “This War of Mine”, “Frostpunk” oraz gra autorstwa Numantian Games pod tytułem “They Are 
Billions” i “Papers, Please” autorstwa Lucasa Pope’a. Powyższe produkcje odniosły duży sukces sprzedażowy, 
opierając się na podobnej tematyce oraz konstrukcji narracyjnej. Celem Emitenta jest stworzenie produkcji 
pozwalającej na głęboką immersję ze światem przedstawionym oraz szerokim wpływie na jego rozwój i 
kształtowanie. Emitent podpisał umowę wydawniczą i deweloperską z Playstation i Xbox oraz pozyskał partnera 
merytorycznego IWM (Imperial War Museum) w celu stworzenia jak najdokładniejszego odwzorowania realiów 
„Wielkiej Wojny”. 
W przypadku gry ,,War Hospital” Spółka ma zapewnione finansowanie produkcji w drodze wykorzystania 
środków pozyskanych w ramach emisji akcji serii B (1,2 mln zł w listopadzie 2020 r.) oraz płatności 
otrzymywanych na mocy zawartej umowy wydawniczej z Nacon.  
 
Drugą z przygotowywanych przez Brave Lamb Studio produkcji jest ,,Enemy of the State” - drużynowa gra akcji 
osadzona w świecie okresu międzywojennego. Gracze dzieleni są na dwa zespoły – policji oraz mafii. Zadaniem 
jednego zespołu jest atak na bank i rabunek kosztowności, a drugiego obrona banku i uniemożliwienie wykonania 
zadania przez drużynę przeciwną. Gra będzie przedstawicielem segmentu Isometric Action Shooter, w którym 
rozgrywka odbywa się w czasie rzeczywistym z perspektywy rzutu izometrycznego. 
W ramach przebiegu rozgrywki gra pozwala graczom na walczenie w drużynie podczas potyczek gangsterskich, 
wybranie strony i przygotowanie banku do obrony, korzystanie z kilku klas postaci, a także awansowanie w 
mafijnej i policyjnej hierarchii na podstawie swoich osiągnięć. Wśród funkcjonalności Emitent przewiduje również 
modyfikowanie i ulepszanie swojej broni oraz rozwój umiejętności dowodzonych zespołów. Wyróżnikiem gry 
mają być niesamowite lokalizacje – USA, Włoszech, Chinach i Japonii. Produkcja Enemy of the State według 
wstępnego harmonogramu Emitenta ma się rozpocząć w czerwcu 2022 r. Sfinansowanie produkcji „Enemy of the 
State” stanowi cel emisyjny akcji serii C, której towarzyszy niniejszy dokument ofertowy.  
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W założeniu, Emitent planuje pozyskać środki mające zapewnić doprowadzenie gry do etapu gotowego vertical 
slice2, który stanowić ma podstawę do pozyskania wydawcy dla gry lub zewnętrznych inwestorów (głównie 
instytucji finansowych), co pozwoli na ukończenie projektu. Potencjalne warunki współpracy z wydawcą mogą 
zależeć od sukcesu emisji akcji serii C, lub przyszyłej emisji, oraz zabezpieczenia finansowania tytułu.  
Jednocześnie, nawet w przypadku pozyskania finansowania zewnętrznego Emitent nie wyklucza pozyskania 
wydawcy, jednak na warunkach, które koncentrowały się będą głównie wokół marketingu gry.  
Zarząd Brave Lamb Studio wskazuje, że na dzień sporządzenia Dokumentu prowadzi rozmowy w zakresie 
pozyskania wydawcy dla gry ,,Enemy of the State”, a zainteresowanie ze strony potencjalnych podmiotów jest 
wysokie. Z drugiej strony niewykluczone jest wydanie gry własnym sumptem (co pozwoli na zachowanie w spółce 
pełnych wpływów ze sprzedaży – po potrąceniu prowizji platform sprzedaży i pozostałych kosztów dystrybucji). 
Emitent wskazuje, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, co do sposobu sfinansowania pełnej wersji gry – 
środki z emisji akcji serii C pozwolą Emitentowi na realizację prac do końca 4 kw. 2022 r. Po ukończeniu wersji 
„vertical slice” Emitent rozważy zarówno przeprowadzenie oferty publicznej akcji, które towarzyszyć będzie 
zmiana rynku notowań z rynku NewConnect na rynek główny GPW, celem zabezpieczenia pełnego budżetu gry, 
jak i możliwość sfinansowania gry przez zewnętrznego wydawcę.  
 

6.2. Zespół deweloperski 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Spółka współpracuje z 21 osobami. Szesnaście osób współpracuje 
w oparciu o umowę B2B (ang.: business to business - transakcje pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami 
gospodarczymi), 4 osoby są zatrudnione w oparciu o umowę o dzieło, jedna osoba jest zatrudniona na podstawie 
umowy o pracę. 
 
Struktura zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2021 r. i obecna struktura w podziale na rodzaj umowy współpracy: 

Forma zatrudnienia  1 poł. 2021 r. Na dzień 30.09.21 r. 

Umowa o pracę  1 1 

Umowa o dzieło 3 4 

B2B  16 16 

SUMA  20 21 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu w skład Zarządu Spółki Brave Lamb Studio wchodziły 2 osoby. 
Dział administracji składa się z 1 osoby, natomiast dział programistów oraz dział designerów liczy odpowiednio 4 
i 6 osób. W skład działu grafików wchodzi 5 osób, dział dźwiękowców składa się z 2 osób. 
 
Struktura zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz obecna struktura w podziale na działy: 

Dział  1 poł. 2021 r. Na dzień 30.09.21 r. 

Zarząd  2 2 

Administracja  1 1 

Programowanie 4 4 

Design 6 4 

Graficy 5 3 

Dźwiękowcy 2 1 

Concept art. 0 0 

Animator 0 1 

Pozostali 0 5 

 
2 Vertical slice - V„Wycinek” danej produkcji, prezentujący jej wszystkie najważniejsze elementy w taki sposób, by sprawiały wrażenie 

wyciągniętych z jej pełnej wersji. 
Źródło: https://www.gry-online.pl/slownik-gracza-pojecie.asp?ID=435 
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Większość zespołu składa się z osób posiadających doświadczenie w tworzeniu gier wojennych lub posiadających 
doświadczenie w pracy w studiach tworzących gry AAA.  
W ramach przyjętej strategii zatrudnienia Brave Lamb Studio współpracuje tylko ze specjalistami z 
doświadczeniem branżowym. Minimalny staż doświadczenia kandydata to 2 lata, natomiast średni staż 
doświadczenia pracowników lub współpracowników Brave Lamb Studio wynosi 5 lat. 
 
W projekcie Brave Lamb Studio są zaangażowani specjaliści, którzy pracowali już ze sobą m.in. przy produkcji gry 
Pure Farming 2018 (wydawnictwo Techland) uzupełnieni przez osoby utożsamiane z ważnymi produkcjami gier 
video w Polsce ostatniej dekady. Do kluczowych pracowników bądź współpracowników Spółki należą: 
 
Michał Dziwniel - Producent i Head of Studio, Członek Zarządu i akcjonariusz Spółki 
Producent z 12-letnim doświadczeniem zdobytym w spółkach takich jak IQ Publishing, Si7 Studio, Ice Flames, 
Simteract, MS Games (na stanowiskach Producenckich i Level Design). Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. 
Melchiora Wańkowicza w Warszawie na specjalizacji Public Relations. Z Brave Lamb Studio współpracuje od 
początku istnienia Spółki i odpowiedzialny jest za Produkcję oraz zarządzanie Spółką. 
 
Główny programista 
W Brave Lamb jest liderem zespołu programistycznego. Posiada 5-letnie doświadczenie zdobyte w spółkach, 
takich jak Fuero Games (na stanowisku Unity Developer) czy IceFlames (na stanowisku głównego programisty). 
Jego zadaniem jest znać w pełni kod wykorzystywany w grze, przydzielać zadania dotyczące tworzenia skryptów 
opisujących grę i ich wykonywanie. Głównym problemem, który stara się rozwiązać, jest przewidywanie, jakie 
komplikacje (ze strony kodu) niosą ze sobą nowe funkcjonalności gry.  
 
Główny projektant 
Posiada 5-letnie doświadczenie zdobyte w spółkach, takich jak Hexy Studio (na stanowisku Game Designer), 
IceFlames (na stanowisku Game and Level Designer) czy Techland (na stanowisku Game Designer). Jest 
odpowiedzialny za rozwój narrative designu i gameplay designu. 
 
Senior Level Designer 
Posiada 6-letnie doświadczenie w spółkach, takich jak Cyberpho (na stanowisku Lead 3D Art.), Tate Multimedia 
(na stanowisku 3D Generalist) oraz CD Projekt (na stanowisku Enivro Level Art.). W Brave Lamb Studio zajmuje 
się projektowaniem poziomów i oświetleniem w grze. Jego odpowiedzialnością jest wypełnienie świata gry 
materiałami dostarczonymi przez grafików, a także zadbanie o jego prawidłowe i efektywne oświetlenie, w 
zależności o pory dnia. Jako projektant poziomów już w 2016 roku zajmował się produkcją gry z gatunku 
motoryzacyjnego, a w ostatnim czasie pomagał przy projektach takich jak Steel Rats czy Cyberpunk 2077.  
 
Narrative & Game Designer 
W Brave Lamb Studio odpowiada za całokształt narracji w projekcie War Hospital: projektuje systemy narracyjne, 
nadzoruje dialogi i teksty w grze oraz pilnuje, aby narracja była spójna z rozgrywką. Ponadto zajmuje się 
projektowaniem systemów, interfejsu użytkownika oraz przebiegiem rozgrywki. Jako projektantka gier 
pracowała nad grami mobilnymi w firmie T-Bull, później w tej samej firmie pracowała jako projektant narracji dla 
gier na komputer „Birding Simulator” i „Space Simulator”. Ponadto w Dolnośląskiej Szkole Wyższej prowadziła 
zajęcia z logiki i mechaniki gier. 
 

6.3. Proces tworzenia gier 

Emitent prowadzi swoje projekty deweloperskie w metodologiach zwinnych wykorzystując przy tym metodologię 
Scrum, która to pozwala na prawidłową kontrolę projektu oraz jego zakresu. Emitent skupia się na produkcji gier 
z zaimplementowanym modelem narracyjnym, który pozwala na opowiadanie immersyjnych historii z 
nastawieniem na podejmowanie przez gracza decyzji mających realny wpływ na rozgrywkę. 
Proces tworzenia gry: 

• Preprodukcja  

• Development  

• Vertcal Slice (obecna faza prac nad grą „War Hospital”) 
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• Kickstarter  

• Wersja Alfa 

• Wersja Beta - (po osiągnięciu tego etapu prac nad grą „War Hospital” do fazy developmentu trafi gra 

„Enemy of the State”)  

• Premiera  

 
Źródło: Emitent 

 
W Brave Lamb Studio proces tworzenia gry składa się z 3 rozgraniczonych faz produkcyjnych: 

• Faza preprodukcji – polega na określeniu głównej koncepcji gry wraz z jej głównymi mechanikami oraz 

core loopami (rdzeniem rozgrywki, gdzie stawiana jest teza powtarzalnej atrakcyjności dla graczy). Na 

tym etapie powstają dokumenty: 

- Game Design Overview – dokument projektancki opisujący główną mechanikę rozgrywki, styl graficzny, 
projekt warstwy narracji, audio oraz user interface (pol.: interfejs użytkownika – przestrzeń, w której 
następuje interakcja człowieka z maszyną), 
- Elevator Pitch – analiza jakości gry w windzie, czyli prezentacja tytułu poza środowiskiem zespołu 
deweloperskiego mająca na celu zbadanie jej potencjału sprzedażowego. 

 

• Faza prototypu  

Development: moment, gdzie zespół na podstawie Game Design Overview wyznacza user stories (tzw. 
historie użytkownika), z których następnie tworzy backlog (zestawienie zdań składających się jako 
definicja ukończenia danego user stories). Następnie zadania przechodzą przez proces wyceny i z nich 
wyznaczany jest zakres prototypu gry, tj. Vertical Slice: 
- Vertical Slice – to prototyp tytułu zawierający w sobie główną mechanikę, styl graficzny oraz interfejs. 
Zbudowanie prototypu pozwala określić czy prototyp posiada atrakcyjną rozgrywkę w swoim zakresie, 
jest spójny wizualnie oraz spójny na poziomie komunikacji do użytkownika. Na podstawie wniosków z 
Vertical Slice i jego iteracji zespół wytwarza backlog dynamiczny całego tytułu, a następnie przechodzi 
do fazy zasadniczej produkcji. 
 

• Kickstarter – etap, w którym Emitent zamierza reklamować swój produkt oraz zbudować społeczność 

wokół gry. W ramach przyjętej strategii zbiórka dodatkowych środków na produkcję i marketing nie jest 

w przypadku tego działania celem pierwszego rzędu. . 

 

• Faza zasadniczej produkcji – główna część tworzenia gry, w której powstaje kod źródłowy, grafiki oraz 

oprawa dźwiękowa. Testowanie gier komputerowych rozpoczyna się po napisaniu pierwszego kodu 

źródłowego i wzrasta w trakcie procesu produkcji. Opinie testerów mogą wpływać na ostateczne decyzje 

odnośnie elementów gry w jej finalnej wersji. Wprowadzenie nowych testerów pomaga w identyfikacji 

nowych błędów. Wyróżniamy tutaj etapy: 

 
Alfa: Jest to etap, w którym realizowane jest około 60% czasu całej produkcji. Spółka udostępnia 
odbiorcom grywalny fragment produkcji, który finalizuje etap alfa. Gra oceniana jest na podstawie 
internetowych narzędzi szacowania popularności, które stanowią rozszerzenie działań z fazy 
koncepcyjnej. Są to między innymi ilość wyświetleń materiałów związanych z grą, zaangażowanie 
internautów w komentowanie, popularność w mediach społecznościowych czy zainteresowanie grą na 
platformie Steam.  

 
Beta: W trzecim etapie realizowane jest około 30% czasu całości produkcji. Wersja beta tworzona jest, z 
uwzględnieniem zebranej informacji zwrotnej od graczy dotyczącej wersji alfa. Efektem prac, jest 
gotowa rozgrywka, która zostaje udostępniona graczom i ponownie zbierane są opinie użytkowników. 
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Etap poprawek: Etap ten odpowiada za około 10% czasu tworzenia produktu. Na podstawie opinii dla 
wersji beta gry, wprowadzane są poprawki w tytule, mające prowadzić do wydania finalnego produktu. 

 

6.4. Przyszłe produkcje Emitenta 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, Emitent nie posiada przeszłości produkcyjnej i nie wydał jeszcze 
żadnego tytułu. Zespół Emitenta, który składa się z 21 osób, obecnie pracuje nad ukończeniem gry „War 
Hospital”, który zgodnie z umową wydawniczą zostanie wydany przez francuskie Nacon (wydawca takich gier, jak 
m. in.  Test Drive Unlimited: Solar Crown, Vampires: The Masquerade, Rogue Lords, serii WRC, TT: Isle of Man), 
z którym Spółka zawarła umowę wydawniczą w dniu 17 sierpnia 2021 r. Umowa dotyczy wydania gry na 
komputery osobiste oraz konsole Microsoft Xbox Series X i Sony PS5. Produkcja ,,War Hospital” będzie 
finansowana przez wydawcę w ramach dziewięciu transz, powiązanych z realizacją kolejnych kamieni milowych. 
Na mocy wskazanej umowy, Emitent będzie partycypować w przychodach brutto ze sprzedaży począwszy od 

pierwszego sprzedanego egzemplarza gry ,,War Hospital”, a jego udział będzie stopniowo zwiększany wraz z 

osiąganiem kolejnych, wskazanych w umowie czterech progów sprzedażowych. Po osiągnięciu każdego 

kolejnego progu, udział emitenta we wpływach ze sprzedaży będzie wzrastać o 10 p.p. Docelowo, po osiągnięciu 

czwartego progu sprzedażowego, udział Emitenta osiągnie 50% wartości wpływów ze sprzedaży. Rozliczenie 

wpływów z wydawcą będzie następować kwartalnie, w 45 dni kalendarzowych po zamknięciu kwartału. 

W przypadku dojścia niniejszej Oferty do skutku, środki pozyskane w ramach emisji akcji serii C mają zostać 

przeznaczone na produkcję gry „Enemy of the State” do etapu vertical slice, a prace zasadnicze nad tym tytułem 

mają ruszyć, gdy „War Hospital” będzie w fazie beta. 

Należy jednak zaznaczyć, że kluczowi pracownicy Spółki zrealizowali wspólnie projekt Pure Farming 2018 na 

platformy PC, Xbox One oraz PS4 we współpracy z wydawnictwem Techland. 

Tytuł  War Hospital  

Link do Steam  https://store.steampowered.com/app/1553000/War_Hospital/  

Planowana data premiery (na 
poszczególnych platformach) 

1 kw. 2023 r. – wszystkie platformy 

Gatunek gry  Survival Ekonomiczny / RTS / RPG  

Platforma  PC / PS5 / Xbox Series X/S/ 

Rola Spółki w tworzeniu gry   Producent  

Wydawca Nacon 

Polityka cenowa (mikropłatności, 
płatność z góry za całą grę)  

Płatność z góry za całą grę  

Planowana cena gry  29,90 USD  

Obecny etap produkcji gry   Pre Alpha PC/ Xbox Series X/S/PS5 

Całkowity budżet gry 3.393.000 PLN 

Budżet produkcyjny gry (PLN)  
Ok. 3.300.000 PLN (wydatki ponad dotychczas poniesione zostaną 
pokryte przez wydawcę) 

Poniesione nakłady na produkcję gry 
na dzień 30.09.2021 r. (PLN) 

1.700.000 PLN (w tym 150.000 EUR od wydawcy) 

Budżet marketingowy (PLN)  100.000 PLN (po stronie Brave Lamb Studio S.A.) 

Poniesione nakłady na marketing na 
dzień 30.09.2021 r. (PLN) 

80.000 

Wishlist STEAM (na dzień 30 września 
2021 r.) 

15.107 

Czas produkcji i zespół  24 miesiące/19 osób 

Podział przychodów ze sprzedaży   

Znaczący udział Emitenta w przychodach netto ze sprzedaży (tj. 
pomniejszonych o 30% prowizję Steam) już od pierwszego sprzedanego 
egzemplarza, 4 progi sprzedażowe, po których osiągnięciu udział 
Emitenta w przychodach ze sprzedaży zwiększa się każdorazowo o 10 
p.p. Docelowo, po osiągnięciu czwartego progu sprzedażowego, udział 

https://store.steampowered.com/app/1553000/War_Hospital/
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Emitenta osiągnie 50% wartości wpływów ze sprzedaży. Movie Games 
będzie pobierać 5% zysków po pokryciu kosztów produkcji gry (po 
pokryciu kosztów dystrybucji, wydawcy i nakładów własnych 
poniesionych przez Spółkę). 

Prawa autorskie  
Brave Lamb Studio S.A./ Prawa do użytkowania marki War Hospital 
przez Nacon przez 10 lat 

 
 
Opis gry: 
„War Hospital” to połączenie gier z gatunku strategii czasu rzeczywistego, survivala ekonomicznego oraz 
elementów gry RPG (ang.: computer role-playing game – gra fabularna). Gracz wielokrotnie staje w niej przed 
dylematem moralnym. War Hospital jest opowieścią o wojnie, skupiającą się na obronie człowieczeństwa w 
czasach krwawego konfliktu zbrojnego. Gra powstaje na silniku Unity. 
Rozgrywka polega na zarządzaniu szpitalem polowym, leczeniu i rekonwalenscencji rannych żołnierzy w trakcie 
dramatu I Wojny Światowej. Do zadań gracza będzie należeć: 
- utrzymanie obrony swojego szpitala i opracowanie nowych metod leczenia i technologie, 
- podejmowanie trudnych moralnie decyzji o przeżyciu jednostek, 
- budowanie struktur rozbudowujących możliwości leczenia, 
- zdobywanie zasobów umożliwiających przetrwanie pacjentów i załogi szpitala. 
Ponadto, gra pozwala na poznanie procesu hospitalizacji podczas bitew I Wojny Światowej, zmierzenie się z 
ciągłymi brakami zaopatrzenia przy rosnącej liczbie rannych żołnierzy, zmierzenie się z różnymi rodzajami ran o 
różnym stopniu ciężkości w oparciu o rzeczywiste wydarzenia historyczne, używanie wyrobów i materiałów 
medycznych, które zostały wprowadzone na miejscu I Wojny Światowej, poznanie prawdziwej wartości życia 
żołnierza, pacjenta i człowieka oraz podejmowanie dramatycznych decyzji, które wpłyną na losy życia żołnierza. 
„War Hospital” jest produkcją mającą na celu ukazać horror wojny oczami wojskowego lekarza. Gra studia Brave 
Lamb Studio czerpie inspirację z gier indie, które potrafiły wciągnąć gracza w świat przedstawiony, bez użycia 
fotorealistycznej grafiki. Takimi inspiracjami były gry: They are Billions (Gra RTS polegająca na budowaniu ludzkiej 
osady w steampunkowym świecie zawładniętym przez hordy tysięcy zombie), This War of Mine (Gra strategiczno 
– narracyjna polskiego studia 11 Bit Studios, przedstawiająca wojnę z perspektywy niewinnych cywili), Frostpunk 
(Gra RTS -  city builder polegająca na stworzeniu miasta pośród nieprzemierzonych lodowych pustyń i ocaleniu 
swoich mieszkańców przed falami zabójczego mrozu), Papers, Please (Dystopijna gra opowiadająca o pracy 
pracownika urzędu imigracyjnego, oprawiona w surową pixelową grafikę, skupiająca się na motywie 
narracyjnym), Halo Wars 2 (Gra RTS będąca częścią serii Halo znanej z konsoli Xbox, Emitent zwraca uwagę na 
intuicyjny system sterowania za pomocą kontrolera, którym planuje się inspirować we własnej produkcji). 

 
Gra będzie miała tryb kooperacyjny dla dwóch graczy, gdzie jeden będzie zarządzał obroną szpitala, a drugi będzie 
strategicznym uzdrowicielem, który będzie odpowiedzialny za zapewnienie wystarczających środków na 
utrzymanie obrony. 
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 Źródło: Emitent 

Dnia 17 sierpnia 2021 r. Emitent podpisał umowę wydawniczą z francuskim Nacon (wydawca takich gier, jak m.in. 

Test Drive Unlimited: Solar Crown, Vampires: The Masquerade, Rogue Lords, serii WRC, TT: Isle of Man). 

Przedmiotem umowy jest wydanie gry „War Hospital”. Na mocy wskazanej umowy, Emitent ma zapewnione 

pełne finansowanie gry oraz będzie partycypować w przychodach brutto ze sprzedaży począwszy od pierwszego 

sprzedanego egzemplarza gry ,,War Hospital”, a jego udział będzie stopniowo zwiększany wraz z osiąganiem 

kolejnych, wskazanych w umowie czterech progów sprzedażowych. Po osiągnięciu każdego kolejnego progu, 

udział emitenta we wpływach ze sprzedaży będzie wzrastać o 10 p.p. Docelowo, po osiągnięciu czwartego progu 

sprzedażowego, udział Emitenta osiągnie 50% wartości wpływów ze sprzedaży. Rozliczenie wpływów z wydawcą 

będzie następować kwartalnie, w 45 dni kalendarzowych po zamknięciu kwartału. 

Harmonogram prac przy grze War Hospital: 

Etap produkcji Skumulowane 
poniesione/szacowane 

nakłady w PLN 

(Planowany) 
termin realizacji 

Źródło finansowania 

Vertical Slice 973.000 31.05.2021 Emisja akcji serii B 

Kickstarter 1.550.000  30.09.2021 
Środki od wydawcy + pozostałe 

środki z emisji akcji serii B 

Wersja Alfa 2.100.000  02.2022 Środki od wydawcy 

Wersja Beta 2.850.000  06.2022 Środki od wydawcy 

Premiera 3.393.000  1 kw. 2023 r. Środki od wydawcy 

Źródło: Emitent 
 

Poniższy schemat przedstawia sekwencję prac nad grą ,,War Hospital” w podziale na zakładane terminy 
realizacji poszczególnych etapów. 

 
Źródło: Emitent 

Potencjał sprzedażowy gry War Hospital 
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Biorąc pod uwagę precyzyjną adresację gry i benchmarki rynkowe o podobnej tematyce, jednocześnie zdając 
sobie sprawę z ryzyka przy powstawaniu nowego IP (ang.: intellectual property – własność intelektualna), 
wykorzystując szeroki zasięg dystrybucji cyfrowej i fizycznej, a także wieloplatformowość tytułu, Emitent 
przedstawił oczekiwane estymaty sprzedażowe w ciągu 12 miesięcy od premiery oraz w ciągu 24 miesięcy od 
premiery. 
 
Poniższy wykres przedstawia prognozy Emitenta odnośnie liczby sprzedanych egzemplarzy War Hospital w 
pierwszych 12 i 24 miesiącach od premiery: 
 

 
Źródło: Emitent 

 
Biorąc pod uwagę powyższe szacunki sprzedaży, Emitent planuje sprzedać ponad 350 000 sztuk gry ,,War 
Hospital” w roku 2023 oraz 60 000 sztuk gry w roku kolejnym. 
 
W ramach poniższej tabeli przedstawiono wyniki sprzedaży tytułów, które były inspiracją dla gry „War Hospital’.  

Nazwa gry Data premiery Liczba sprzedanych egzemplarzy Cena regularna* 

They are Billions 06.2019 r. > 1 500 000 107,99 PLN 

This War of Mine 11.2014 r. > 5 000 000 11,99 PLN 

Frostpunk 04.2018 r. > 3 500 000 32,99 PLN 

Papers, Please 08.2013 r. >1 800 000 35,99 PLN 

Źródło: steamspy.com  
 
*Podane ceny są bieżącymi cenami regularnymi – nie są to ceny premierowe produkcji. 
 
Umowa wydawnicza z Nacon 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, Emitent posiada pełne finansowanie produkcji gry pod tytułem 
,,War Hospital”. Budżet produkcyjno-marketingowy gry został w całości pokryty ze środków pozyskanych w 
ramach emisji akcji serii B, która miała miejsce w listopadzie 2020 r. (w jej ramach Emitent pozyskał 1.210.500 
PLN) oraz w pozostałej części ze środków pochodzących od wydawcy gry, tj. francuskiego Nacon (wydawca takich 
gier, jak m. in.  Test Drive Unlimited: Solar Crown, Vampires: The Masquerade, Rogue Lords, serii WRC, TT: Isle 
of Man), z którym Spółka zawarła umowę wydawniczą w dniu 17 sierpnia 2021 r. Umowa dotyczy wydania gry 
na komputery osobiste oraz konsole Microsoft Xbox Series X i Sony PS5. Produkcja ,,War Hospital” będzie 
finansowana przez wydawcę w ramach dziewięciu transz, powiązanych z realizacją kolejnych kamieni milowych. 
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Na mocy wskazanej umowy, Emitent będzie partycypować w przychodach brutto ze sprzedaży począwszy od 

pierwszego sprzedanego egzemplarza gry ,,War Hospital”, a jego udział będzie stopniowo zwiększany wraz z 

osiąganiem kolejnych, wskazanych w umowie czterech progów sprzedażowych. Po osiągnięciu każdego 

kolejnego progu, udział emitenta we wpływach ze sprzedaży będzie wzrastać o 10 p.p. Docelowo, po osiągnięciu 

czwartego progu sprzedażowego, udział Emitenta osiągnie 50% wartości wpływów ze sprzedaży. Rozliczenie 

wpływów z wydawcą będzie następować kwartalnie, w 45 dni kalendarzowych po zamknięciu kwartału. 

Co istotne, zawarta umowa różni się od klasycznego modelu recoup, w którym zwrot całkowitej kwoty 
udzielonego finansowania ma pierwszeństwo nad czerpaniem korzyści ze sprzedaży przez dewelopera gry. Dzięki 
współpracy z wydawcą na wskazanych wyżej warunkach, Brave Lamb Studio S.A. może zacząć czerpać zyski z 
wyprodukowanej przez siebie gry od dnia premiery i ma zapewnione przepływy pieniężne już od pierwszego 
egzemplarza, co zabezpiecza pozycję gotówkową w przyszłości. Takie rozwiązanie jest szczególnie istotne dla 
Emitenta i jego sytuacji finansowej, majątkowej oraz perspektyw rozwoju, gdyż zazwyczaj największe przychody 
ze sprzedaży nowa gra osiąga zaraz po swojej premierze. Redukowane jest również ryzyko związane z mniejszym 
o oczekiwanego zainteresowaniem graczy zaraz po premierze gry. W przedstawionych w niniejszym Dokumencie 
oczekiwanych wynikach sprzedaży War Hospital, w pierwszym roku sprzedaży Emitent oczekuje sprzedaży na 
poziomie ok. 354 tysiące egzemplarzy, natomiast w drugim roku sprzedaży Emitent oczekuje sprzedaży na 
poziomie ok. 60 tysięcy egzemplarzy. Prognoza dotyczy sprzedaży na wszystkich możliwych platformach 
sprzętowych.  
 
Wskazana umowa wydawnicza zapewnia Emitentowi również opcję (warunkowaną sukcesem sprzedażowym gry 
,,War Hospital”) przygotowania dodatku do gry w formie DLC, którego budżet jest szacowany na 200 tys. EUR i 
zostanie w całości pokryty przez Nacon. 
 
Zgodnie z umową wydawniczą, prawa do IP gry ,,War Hospital” pozostają po stronie Brave Lamb Studio S.A., przy 
czym Nacon posiada prawo pierwszeństwa do kontynuacji gier w ramach IP. 
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Tytuł  Enemy of the State 

Link do Steam  Strona na Steamie nie została jeszcze utworzona 

Planowana data premiery (na 
poszczególnych platformach) 

3/4 kw. 2024 r. 

Gatunek gry  Moral Decisions Multiplayer Shoter 

Platforma  PC/ Xbox Series X/S/ PS5 

Rola Spółki w tworzeniu gry   Producent  

Polityka cenowa (mikropłatności, 
płatność z góry za całą grę)  

Płatność z góry za całą grę + mikrotransakcje 

Planowana cena gry  39,90 USD 

Obecny etap produkcji gry   Produkcja jeszcze się nie rozpoczęła 

Budżet produkcyjny gry (PLN)  8.000.000 

Poniesione nakłady na produkcję gry 
na dzień 30.09.2021 r. (PLN) 

80.000 

Budżet marketingowy (PLN)  800.000 

Poniesione nakłady na marketing na 
dzień 30.09.2021 r. (PLN) 

Nie poniesiono jeszcze żadnych nakładów 

Wishlist STEAM  Strona na Steamie nie została jeszcze utworzona 

Czas produkcji i zespół  28 miesięcy /20 FTE 

Podział przychodów ze sprzedaży   
100% dla Emitenta po opłaceniu 30% prowizji dla platformy (Emitent 
nie wyklucza znalezienia wydawcy dla gry) 

Prawa autorskie  Brave Lamb Studio S.A. 

 
Opis gry: 
Enemy of the State będzie połączeniem gry z gatunku Isometric Shooter (gra, w której gracz widzi świat oglądany 
z perspektywy izometrycznej) z elementami typowymi dla gier RPG (ang.: computer role-playing game – gra 
fabularna), takimi jak rozwijanie postaci i dostosowywanie jej broni w grze. Do podstawowych elementów 
rozgrywki należą: 
- dynamiczny model rozgrywki oparty na celach drużynowych i ich realizacji w ramach napadu na bank czy 
infiltracji kryjówki mafii, 
- rozgrywka multiplayer, która opiera się na specjalizacjach każdej z postaci, co sprawia, że kluczową sprawą jest 
gra w sposób taktyczny, 
- możliwość dostosowywania postaci i broni, a także rozwijania ich między sobą, 
- 3 tryby gry, w tym mod dla pojedynczego gracza. 
Enemy of the State będzie drużynową grą akcji z perspektywy izometrycznej osadzoną w świecie okresu 
międzywojennego. Gracze dzieleni są na dwa zespoły – policji oraz mafii. Zadaniem jednego zespołu jest atak na 
bank i rabunek kosztowności, a drugiego obrona banku i uniemożliwienie wykonania zadania przez drużynę 
przeciwną. 
Ponadto, gra pozwala graczom na walczenie w drużynie podczas potyczek gangsterskich, wybranie strony i 
przygotowanie banku do obrony, korzystanie z kilku klas postaci, a także awansowanie w mafijnej i policyjnej 
hierarchii na podstawie swoich osiągnięć. Przebieg rozgrywki oferuje również modyfikowanie i ulepszanie swojej 
broni i umiejętności. Ważną cechą gry mają być niezwykłe lokacje – USA, Włoszech, Chinach i Japonii. Inspiracją 
dla Enemy of the State były gry: Omerta – City of Gangsters, Ruiner, Mafia: Definitive Edition oraz Empire of Sin. 
Preprodukcja Enemy of the State według wstępnego harmonogramu Emitenta rozpoczęła się w styczniu 2021 r., 
natomiast faza zasadniczej produkcji ma rozpocząć się w styczniu 2022 r. Wyższy budżet „Enemy of the State” w 
stosunku do „War Hospital” jest spowodowany dłuższym czasem produkcji oraz wysokim kosztami infrastruktury 
sieciowej, która będzie wykorzystywana w grze. 
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Źródło: Emitent 

 
Harmonogram prac przy grze Enemy of the State: 

Etap 
produkcji/kamień 

milowy 

Opis etapu, kamienia 
milowego 

Skumulowane 
poniesione/szacowane 

nakłady w PLN 

(Planowany) 
termin 

realizacji 

Źródło 
finansowania 

Vertical Slice 
Pierwszy zamknięty prototyp 

gry 
2.000.000 09.2022 

Emisja akcji 
serii C 

Wersja Alfa 
Pierwsza wersja grywalna 
umożliwiająca swobodną 

rozgrywkę sieciową 
4.500.000 08.2023 

Wydawca / 
Nowa emisja 

Wersja Beta 

Wersja przeznaczona do 
testów QA (ang. quality 

assurance – testy polegające 
na wyszukiwaniu błędów w 

oprogramowaniu) 

6.000.000 04.2024 
Wydawca / 

Nowa emisja 

Premiera 
Finalna wersja pierwszego 

season pass (pol. Przepustki 
sezonowej) gry 

8.000.000 09.2024 
Wydawca / 

Nowa emisja 

Źródło: Emitent 
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Potencjał sprzedażowy gry Enemy of the State 
Poniższa tabela przedstawia prognozy Emitenta odnośnie liczby sprzedanych egzemplarzy Enemy of the State w 
pierwszych 24 miesiącach od premiery: 

 
Źródło: Emitent 

 
 
W wersji na komputery osobiste sprzedaż gry szacowana jest na około 180.500 w pierwszym roku od dnia 
premiery i około 28.000 sztuk w drugim roku od premiery. 
Wersje konsolowe stanowić mają niedużą większość ogólnej liczby sprzedanych sztuk gry ,,Enemy of the State”. 
 
Emitent nie wyklucza znalezienia międzynarodowego wydawcy dla gry. 
 
W ramach poniższej tabeli przedstawiono wyniki sprzedaży tytułów, które były inspiracją dla gry „Enemy of the 
State”.  

Nazwa gry Data premiery Liczba sprzedanych 
egzemplarzy 

Cena 
regularna 

Empire of Sin 12.2020 r. > 250 000 142,99 PLN 

Omerta - City of Gangsters 01.2013 r. > 1 100 000 53,99 PLN 

Mafia: Definitive Edition (cała 
seria) 

2016 r. i 2020 r. > 2 000 000 124,00 PLN 

Źródło: steamspy.com  
 
 
Emitent zamierza sfinansować dalsze prace nad grą w drodze środków pozyskanych z emisji akcji serii C. Próg 
dojścia ma zabezpieczyć finansowanie przygotowania gry do stanu vertical slice. Zgodnie z założeniami strategii 
rozwoju, przygotowanie gry do tego etapu pozwoli na skuteczne pozyskanie wydawcy dla tytułu lub inwestora. 
 

6.5. Strategia rozwoju 

Produkcja gier typu Indie Premium 
Brave Lamb Studio S.A. chce na stałe być kojarzone z segmentem Indie Premium i rozwijać długoterminowo kilka 
marek powstałych w wyniku tego działania, tak aby osiągnąć wyższą rentowność marketingową z powstałych w 
ten sposób tytułów. Strategią Spółki jest produkcja i wydawanie jednego, dużego tytułu raz na 24-26 miesięcy. 
Emitent nie wyklucza skorzystania z usług wydawcy zewnętrznego. Emitent zamierza specjalizować się w 
produkcji gier typu Indie Premium charakteryzującymi się budżetem w przedziale od 1 mln EUR do 2 mln EUR. 
Emitent skupia się na produkcji gier na wiele platform, w szczególności na PC oraz konsole. Strategią Emitenta 
jest realizowanie jednocześnie maksymalnie 2 projektów. Zamiarem Emitenta jest posiadanie w zasadniczej 
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produkcji jednego, dużego tytułu i preprodukowanie na niskim ryzyku inwestycyjnym drugiego, doprowadzając 
go w dniu premiery dużego tytułu do stanu gotowości do fazy prototypowania. Celem Emitenta jest 
projektowanie gier, które będą oparte o moralne wybory w różnych aspektach osadzonych w 
nieeksploatowanym wcześniej świecie, prezentujących charakterystyczny styl wizualny (wzorowany głównie na 
grach marki Dishonored). Prace nad grami mają toczyć się w małych zespołach składających się z osób z dużym 
doświadczeniem w branży. W strategii Brave Lamb Studio S.A. jest dobór narzędzi płynnie do gatunku i rodzaju 
gry. War Hospital powstaje obecnie na platformie Unity, natomiast w wypadku innych tytułów, takich jak Enemy 
of the State Emitent nie wyklucza wykorzystania silnika Unreal Engine. 

Stworzenie tytułu charakteryzującego się długim cyklem życia gry oraz jego dalszy rozwój  

Celem Emitenta jest stworzenie dobrze sprzedającego się tytułu, który da możliwość jego kontynuacji poprzez 
wydanie DLC (ang.: downloadable content – zawartość do pobrań, dodatek do gry). Strategią Spółki jest 
budowanie portfela wysokich jakościowo gier. Jednocześnie, spółka chce realizować jedną grę w fazie 
produkcyjnej, a drugą w fazie pre produkcji. Emitent będzie budował swoje gry od zera, niemniej przy kolejnych 
iteracjach danego IP będą wykorzystywane komponenty kodu gry. Kod gry jest tworzony zgodnie z powszechnym 
standardem wytwarzania oprogramowania – posiada komentarze oraz dokumentację design. 

Portowanie własnych gier na konsole  

W ramach swojej strategii Brave Lamb Studio S.A. będzie portował swoje tytuły wewnętrznie. 

Powiększenie zespołu o doświadczone osoby 

Emitent zamierza zwiększyć zespół do około 25-30 osób na potrzeby produkcji gry Enemy of the State. Emitent 
planuje zatrudnić osoby posiadające doświadczenie w pracy w studiach tworzących gry AAA.  
W ramach przyjętej strategii zatrudnienia Brave Lamb Studio S.A. współpracuje tylko ze specjalistami z 
doświadczeniem branżowym. Minimalny staż doświadczenia kandydata to 2 lata, natomiast średni staż 
doświadczenia pracowników lub współpracowników Brave Lamb Studio S.A. wynosi 5 lat. 
 
Potencjalne przeniesienie notowań Emitenta z rynku NewConnect na główny rynek 

Zgodnie z założeniem Zarządu, Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku 
NewConnect bezpośrednio po zarejestrowaniu w KRS akcji podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii C. 
Emitent nie wyklucza, że w przypadku pozytywnego przyjęcia gry ,,War Hospital” dalszy rozwój gry ,,Enemy of 
the State” będzie finansować w drodze kolejnej emisji akcji. W założeniu, oferta akcji zostałaby przeprowadzona 
w oparciu o publikację prospektu emisyjnego i byłaby związana z przeniesieniem notowań na rynek główny GPW. 
 
 

 

6.6. Cele emisyjne 

 
Poniższa tabela przedstawia cele emisyjne Emitenta towarzyszące ofercie akcji serii C: 

Cel emisyjny  Przewidywane nakłady  Planowany termin realizacji  

Wykonanie pierwszego zamkniętego prototypu 
gry Enemy of the State, w którym jest 
udostępniany wycinek danej produkcji, 
prezentujący wszystkie najważniejsze elementy 
gry (wersja vertical slice) 
 

 

 

1.100.000 PLN Do 4 kw. 2022 r. 

Częściowe wykonanie zasadniczego 
developmentu gry Enemy of the State 

1.900.000 PLN Do 3 kw. 2024 r. 

Suma Do 3.000.000,00 PLN  

Źrodło: Emitent 
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Emitent zaznacza jednakże, iż wskazane cele emisyjne, są celami poglądowymi i w trakcie funkcjonowania Spółki 
mogą one ulec zmianom zarówno w zakresie przewidywanych nakładów jak i terminu realizacji. 
 
Poniższa tabela przedstawia cele emisyjne Emitenta w wariancie progu dojścia do skutku: 

Cel emisyjny  Przewidywane nakłady  Planowany termin realizacji  

Wykonanie pierwszego zamkniętego prototypu 
gry Enemy of the State, w którym jest 
udostępniany wycinek danej produkcji, 
prezentujący wszystkie najważniejsze elementy 
gry (wersja vertical slice) 
 

 

 

1.100.000,00 PLN Do 4 kw. 2022 r. 

Częściowe wykonanie zasadniczego 

developmentu gry Enemy of the State 
400.000,00 PLN Do 3 kw. 2024 r. 

Suma 1.500.000,00 PLN  

Źrodło: Emitent 

 
 

6.7. Rynek działalności 

 
Charakterystyka rynku, na którym działa Emitent 
Globalna branża gier rozwija się bardzo szybko – z uwagi na wysoką dynamikę wzrostu, jest to także rynek bardzo 
zmienny. Jest to szczególnie istotne w roku 2021, w którym dodatkową zmienność generują czynniki zewnętrzne 
(pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, niestabilna sytuacja geopolityczna na świecie, czy problemy wewnętrzne 
Stanów Zjednoczonych) oraz czynniki wewnętrzne (w szczególności dynamiczny rozwój technologii VR/AR, 
premiery konsol piątej generacji i zmiany strukturalne związane z łączeniem społeczności graczy niezależnie od 
wykorzystywanej przez nich platformy sprzętowej).  
Zgodnie z badaniami firmy Newzoo największym rynkiem w ostatnich latach był rynek chiński. Pozycja lidera dla 
Chin nie jest jednak stała, gdyż udział w światowych przychodach jest tam podobny do tego z USA. W tej samej 
chwili to region Azji – Pacyfiku stanowił aż 50% łącznych przychodów ze sprzedaży gier na świecie w 2021. Kolejne 
miejsce zajmowała Ameryka Północna z 24% udziałem, a niewiele za nią – region Europa, odpowiedzialna za 18%. 
Na samym końcu pozostaje Ameryka Łacińska, której udział w rynku wynosi 4% i Afryka, której udział wynosi 4%.  
Najszybciej rozwijają się rynki młode – Rynek Ameryki Łacińskiej rozwijał się najszybciej z regionów w tempie 
5,1% r/r, drugim najszybciej rozwijającym się rynkiem jest rynek Bliskiego Wschodu i Afryki.  Region Azji-Pacyfiku 
odnotował wzrost +3,0% r/r., Rynek Europejski się o -5,6% r/r oraz o 7,2% r/r dla Ameryki Północnej. 
Jednym z powodów ograniczających ekspansję rynków azjatyckich jest szeroko zakrojona akcja legislacyjna 
mająca na celu walkę z uzależnieniem od gier komputerowych wśród najmłodszych. W wielu krajach, w 
szczególności w Chinach i Korei Południowej, obowiązują ustawowe limity ograniczające czas przeznaczany na tę 
formę rozrywki. W Chinach ponadto funkcjonuje bardzo restrykcyjny system certyfikacji gier, który znacząco 
ogranicza możliwości legalnego wprowadzania nowych tytułów (nowy regulator praktycznie zamroził wszystkie 
debiuty w drugiej połowie 2018 roku). 
Globalny rynek gier komputerowych wyceniany jest w tym roku na kwotę ok. 175,8 miliardów USD, z 
skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu wynoszącym 8,7% w ostatnich latach. Perspektywy rozwoju 
branży są zaskakujące. Do 2023 wzrosnąć ma on do kwoty przewyższającej 200 miliardów dolarów.  
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źródło: Newzoo 2021 Global Games report  

 
 
 
Jeżeli chodzi o segmentację rynku gier wideo, zdecydowanym liderem pozostają urządzenia mobilne z wynikiem 
52% przychodów dla światowego rynku, w tym dla gier na smartfony przypada 45%. Wzrost przychodów w tym 
segmencie r/r dla smartfonów wyniósł 4,7%. Procent przychodów z gier na tablety wyniósł 7% i odnotował wzrost 
2,0% r/r. Na drugim miejscu utrzymują się konsole, z udziałem 28% przychodów i ich spadkiem -8,9% r/r. Na 
trzecim miejscu, plasują się natomiast najdroższe z gamingowego punktu widzenia rozwiązanie sprzętowe, czyli 
komputery osobiste – w tym gry ściągalne i pudełkowe stanowiące 19% rynku (spadek 1,4% r/r) i gry 
przeglądarkowe, stanowiące zaledwie 1% rynku (spadek przychodów w tym segmencie o 18,0% r/r). 
Poniższy wykres przedstawia przychody w miliardach dolarów podzielone zależnie od urządzenia/segmentu, na 
który zaprojektowana została gra.  

 
Źródło: Newzoo 2021 Global Games Market Report 
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W 2021 po raz kolejny urządzenia mobilne będą wieść prym w światowym rynku gamingowym. Konsumenci na 
całym świecie łącznie wydadzą w tym segmencie ponad 79 miliardów USD – zarówno poprzez zakup gry jak i 
mikropłatności, ale także poprzez prężnie rozwijający się rynek reklamowy coraz silniej zagnieżdżony w grach 
mobilnych, w szczególności darmowych („grach free-to-play”). Wyznaczone przed laty trendy raczej nie ulegają 
zmianie. Duża dostępność oraz niskie wymogi sprzętowe powodują, że kilku- czy kilkunastominutowe rozgrywki 
są w stanie najlepiej zachęcić konsumentów, szczególnie że są oferowane na urządzeniach, które niemal wszyscy 
noszą przy sobie cały czas.  

 
Źródło: Newzoo 2021 Global Games Market Report 

 
Spółki publiczne z top 100 zajmujące się produkcją gier osiągnęły ponad 166,3 miliardy dolarów przychodu. Daje 
to imponujące 23% wzrostu r/r, te spółki wygenerowały 93% przychodów całeMożna wśród nich wydzielić 
przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem gier na każdą platformę bądź specjalizującą się w danym segmencie.  
 
Liczba graczy na całym świecie wciąż rośnie. W 2021 wartość ta zbliży się do 2,96 mld, co oznacza wzrost o ok. 
5% w stosunku do 20.  
W 2015 roku na świecie 2,03 mld ludzi grało w gry cyfrowe. W 2021 roku nastąpił wzrost populacji graczy do 2,96 
mld, co stanowi 45% wzrost w okresie 6 lat. Jak wynika z prognozy przedstawionej w raporcie Newzoo na rok 
2021 pt.: „Global Games Market”, w 2024 roku populacja graczy ma stanowić 3,32 mld ludzi. Szacuje się, iż w 
okresie trzyletnim nastąpi 12% wzrost. Na poniższym wykresie zaprezentowano rosnącą w czasie globalną 
populację graczy. 

 

27,441

17,498

13,02
11,695

9,142
7,839 7,449 7,339

5,67

Tencent Sony Apple Microsoft Google NetEase Nintendo Activision
Blizzard

EA

Przychody ze sprzedaży gier w mld USD (2020)

2,03
2,17

2,33
2,49

2,64
2,81

2,96
3,09

3,22
3,32

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Globalna populacja graczy w mld osób



   Dokument Ofertowy Brave Lamb Studio S.A 
___________________________________________________________________________________________ 

Strona | 79 
 

  
Źródło: Newzoo 2021 Global Games Market Report 

 
Ponad połowa z nich pochodzi z regionu Azji i krajów Oceanii. Co jednak istotne, liczba graczy z regionu Afryki i 
Ameryki Łacińskiej stanowi 25% wszystkich graczy na świecie, mimo że przychody generowane w tych obszarach 
geograficznych stanowią łącznie jedynie 8% wszystkich przychodów branży gamingowej. 

 
Źródło: Newzoo 2021 Global Games Market Report 

 
Rynek konsol podzielony jest między 3 wiodących producentów. Dominacja tej platformy sprzętowej odznacza 
się szczególnie w regionach zamożnych, czyli Europie, Ameryce Północnej i Japonii. Aktualna generacja składa się 
z PlayStation 5 produkowanego przez Sony, XBOX series S należącego do Microsoft oraz Nintendo Switch. 
Jednakże najpopularniejszymi platformami wciąż są PS4 oraz XBOX One. 
 

 
Źródło: Bureau of Labor statistics 

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

W przypadku Polski sprawa wygląda bardzo podobnie, gdyż zgodnie z raportem Polish Gamers Research’19 w/w 
produkt Sony jest najpopularniejszą konsolą w kraju. Dopiero za poprzednimi generacjami (PS3, XBOX360) 
znajduje się jej konkurent XBOX ONE. Nintendo Switch w Polsce nie uzyskało dużej popularności. 
Rozwój Internetu i popularność szerokopasmowego dostępu do sieci za pomocą światłowodu umożliwiło 
użytkownikom sprawne pobieranie dużych plików po zakupie bez konieczności wychodzenia z domu. Dystrybucja 
gier na PC zdominowana jest przez Steam. Jest to platforma umożliwiająca zakup cyfrowy gier, która należy do 
Valve. Polska pod względem wydatków na gry na platformie Steam zajmuje siódme miejsce na całym świecie. 
Nie jest to jednak jedyny gracz na rynku. Dużą popularnością cieszy się też Origin należący do Electronic Arts, 
EPIC Games store – producentów znanej gry Fortnite czy polski – GOG od CD Projektu. Platforma od Valve 
utrzymuje blisko 50% udział w Polskim rynku, rosną też platformy dystrybucyjne producentów konsol, czyli PS 
Network i XBOX Live. Rodzimi producenci są głównie eksporterami, ponieważ ponad 90% przychodów polskich 
twórców gier pochodzi z zagranicy. 
Wartość krajowego rynku gier wideo wynosi ok. 541 mln USD, co oznacza stabilny wzrost o ponad 7% w stosunku 
do roku poprzedniego i odpowiada ok. 0,4% wartości rynku światowego. Wynik taki plasuje nas na 24 miejscu na 
ziemi. Populacja online stanowi blisko 32 miliony użytkowników – czyli aż 84% wszystkich mieszkańców Polski. 
Wydatki na gry rocznie wynoszą przeciętnie 17 USD na każdego użytkownika sieci w kraju. Wydajemy znacznie 
mniej niż kraje rozwinięte, przez to rynek w np. Hiszpanii mimo populacji większej o niespełna 20% - tamtejszy 
rynek jest większy przeszło 5-krotnie. W Polsce działa ponad 440 firm produkujących gry, które zatrudniają około 
9,7 tys. osób. Rocznie do graczy trafia około 480 nowych, polskich produkcji. Przez globalne zasięgi 
wypuszczanych na rynek gier, nie można mówić o sektorze, tylko lokalnie. Największymi polskimi podmiotami 
jest CD Projekt S.A., 11 Bit Studios S.A., Techland S.A. czy PlayWay S.A. zrzeszający wiele małych software-house. 
Rodzima produkcja gier rozwija się od wielu lat, pierwsze z ww. spółek swoją działalność rozpoczynały przeszło 
20 lat temu.  
Szacuje się, że w Polsce ponad 31,5 milionów ludzi ma dostęp do Internetu. Zgodnie z badaniami analityków ¾ z 
nich w ostatnim roku grało w gry. Skala rynku jest więc bardzo duża. Profil polskiego gracza zmienia się na w ciągu 
ostatnich lat. W 2019 nie jest już to mężczyzna w wieku 18-29, ponieważ 47% graczy to kobiety. Tendencja 
wzrostowa wśród kobiet trwa już wiele lat, gdyż w 2014 mężczyźni stanowili przeszło 57% wszystkich 
korzystających z tej formy rozrywki. 
Nie tylko kwestie obecności większej liczby kobiet na rynku się zmieniają. Przeciętny polski gracz starzeje się. 
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źródło: Polish'20 Gamers Research  

Trend rosnącego udziału liczby graczy dorosłych, często posiadających swoje rodziny, wynika ze zmiany struktury 
demograficznej w Polsce. Coraz mniej liczne roczniki w XXI wieku, a także osoby starsze, które zainteresowały się 
grami z czasów dzieciństwa powoduje, że średnia przesuwa się w kierunku klienta starszego. Na tym etapie jest 
to atrakcyjna transformacja, gdyż producenci nie muszą przejmować się ograniczeniami wiekowymi. Grupa 
docelowa po 30 roku życia jest także przeciętnie bardziej majętna, przez co może pozwolić sobie na częstszy 
zakup gier czy nowych konsol. 
Skoro prawie każdy polski obywatel jest graczem, warto przyjrzeć się strukturze geograficznej i ekonomicznej 
konsumentów. Polacy najwięcej grają we wsiach oraz małych i średnich miejscowościach (odpowiednio 33% i 
32%). Im większe miejsce zamieszkania przeciętnego obywatela, tym mniejszy jest jego udział w strukturze 
graczy. Miasta powyżej 100tys. są miejscem życia dla 1/5 graczy, a pond półmilionowe metropolie – dla ok. 16%. 
Mniejsze różnice widać zaś w kwestiach ekonomicznych. Gracze z ubogich gospodarstw domowych tworzą 24% 
ogółu. Gracze należący do klasy średniej są najbardziej liczną grupą, która opiewa na 42%. Tuż za nimi plasują się 
gracze z dobrą sytuacją finansową w domu – 34%. 
Coraz więcej graczy w Polsce decyduje się na zakup gier i dodatków za pośrednictwem Internetu. W 2019 ok. 
42% graczy kupiło wersję cyfrową. W przyszłości aż 55% użytkowników konsol oraz 46% użytkowników 
komputerów PC deklaruje chęć zakupu gry w dystrybucji cyfrowej. Dodatki, skórki i rozszerzenia do gier 
kupowane online zainteresowały przeszło 28% graczy komputerowych.  
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źródło: Polish'20 Gamers Research  
Gry dzielą się nie tylko na platformy, na których są dostępne, ale również na gatunki. Popularność tychże dosyć 
mocno zależy od przeznaczenia urządzenia, jak i możliwości technicznych, które pozwalają na komfortową 
rozgrywkę. Gracze na PC najczęściej wybierają gry: 

• RPG 38% 

• Logiczne 38% 

• Wyścigowe 38% 

Gracze korzystający z konsol wybierają gry: 

• Wyścigowe 58% 

• Przygodowe 49% 

• Akcji 45% 

 

 

Potwierdzonym trendem widocznym na przestrzeni ostatnich lat jest największy udział graczy konsolowych, w 
grupie osób deklarujących płacenie za gry oraz jej dodatki. Warto zauważyć, że r/r odnotowany jest spadek osób 
płacących za gry o 9% oraz o 2% mniej fanów konsol wydaje pieniądze na dodatki do gier.  

W przypadku graczy PC prawie połowa graczy nie wydaje pieniędzy na gry. Mimo to 41% graczy kupuje 
pełnopłatne wersje gier, a 27% przeznacza środki finansowe na dodatki do nich.  

 

Pandemia a gracze 

W trakcie lockdownu w Polsce zaobserwowano zmiany zachowań konsumenckich graczy oraz osób wcześniej 
niezainteresowanych grami. Obydwie te grupy zainteresowały się elektroniczną rozrywką, w większym stopniu 
niż w przeszłości.  

W trakcie pandemii koronawirusa, 31% graczy i 39% dzieci zadeklarowało, że grało częściej niż dotychczas. 
Badacze z IPSO i ISFE zaobserwowali także wzrost zainteresowania zakupem sprzętu do grania. W drugim 
kwartale 2020 roku czas spędzony przy grach komputerowych zwiększył się średnio aż o 1,5 godziny w ciągu 
tygodnia w grupie graczy od 6 do 64 roku życia w porównaniu z wynikami w drugiej połowie 2019 roku. Jednak 
po zniesieniu lockdownu zaobserwowany powrót do zwyczajów sprzed przymusowej izolacji. 
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Opracowanie własne na podstawie wyników badań „Polish Gamers Research 2020” 

 

Silnik gry komputerowej jest główną częścią kodu, posiadającą zintegrowane środowisko programistyczne 
zaprojektowane dla osób tworzących gry komputerowe.  

Dwoma najpopularniejszymi silnikami, na których tworzone są gry jest Unreal Engine tworzony przez Epic Games 
oraz Unity tworzony przez Unity Technologies. Unreal Engine jest silnikiem pozwalającym tworzyć gry w 3D z 
wysoką jakością grafiki. Został napisany w języku C++, a mechanizmy w nim zaimplementowane wspomagają 
wieloplatformowość. Silnik Unity pozwala na stworzenie gier 2D jak i 3D. Często stosowany jest do mniej 
rozbudowanych produkcji. Jądro silnika zostało napisane w C++, ale pozwala pisanie skryptów w C# oraz Java 
Script. Unity również wspomaga wieloplatformowość, co znacząco ułatwia proces portowania gier na inne 
platformy sprzętowe. 

Obydwa silniki są darmowe, jednakże obydwa posiadają próg, powyżej którego naliczane są opłaty. Unreal Engine 
po osiągnięciu 3,000 USD dochodu brutto nalicza tantiemy w wysokości 5% na produkcie, które rozliczane są co 
kwartał. Wyjątkiem jest, kiedy gra jest wydawana za pośrednictwem Epic Store, wtedy wcześniej wymieniony 
pośrednik pokrywa koszt tantiemy. 

Unity jest zupełnie bezpłatne aż do osiągnięcia przychodów powyżej 100,000 USD, wtedy wymagane jest 
rozszerzenie subskrypcji programu do wersji Plus 399 USD/rok. Powyżej 200,000 USD przychodu konieczna jest 
subskrypcja Pro 1800 USD/rok lub Enterprise 200USD/rok.  

Największe studia produkujące gry, decydują się także na stworzenie własnych silników które dostosowują do 
swoich wymagań. Takie silniki to np. Frostbite od EA DICE który był podstawą serii gier Battlefield czy CryENGINE 
rozwijany przez Crytek, używany w serii Far Cry. W takim wypadku nie nalicza się dodatkowych kosztów z tytułu 
tantiem czy subskrypcji.  

 
 
Segment VR/AR/MR: Rzeczywistość rozszerzona 
 
Branża wirtualnej rzeczywistości dzieli się na 3 kategorie VR, AR oraz MR. Cieszący się największą popularnością 
jest VR (Virtual Reality), czyli technologia generujące w pełni sztuczne otoczenie za pomocą urządzenia 
przekazującego obraz na dwie soczewki. Takim urządzeniem jest np. Oculus Rift, należący do spółki Facebook. VR 
najczęściej używany jest do gier wideo, gdyż ten typ technologii pozwala na pełną immersję.  
 
Kolejną klasą technologiczną jest AR (Augmented Reality) nazywana rzeczywistością rozszerzoną. Polega ona na 
nakładaniu wizualizacji 3D na realny obraz, jednakże niepozwalający na interakcje z nałożonymi elementami, 
które pozostają statyczne. AR pozwala na korzystanie z takich funkcji jak wyszukiwanie treści za pomocą 
wyszukiwarek internetowych czy korzystanie z innych funkcji np. map czy aparatu. 
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Ostatnią w kategorii jest rzeczywistość hybrydowa, kryjąca się za skrótem MR (Mixed Reality). Jest to technologia 
bardzo podobna do AR, która odróżnia się od niej możliwością interakcji z obrazem wykreowanym komputerowo. 
Wykorzystuje się ją przykładowo w branży gier wideo, ale także wśród inżynierów oraz architektów, jako 
narzędzie wspomagające projektowanie oraz wizualizację modeli. Sprzętem tego typu jest np. MR – HoloLens 
wyprodukowany przez Microsoft.  

 
Opracowanie własne na podstawie SuperData. 

 
Przychody powiązane ze sprzedażą urządzeń oraz aplikacji VR/AR w 2019 roku osiągnęły 6,5 mld USD, a w 2020 
6,7 mld USD. Według prognozy zawartej w raporcie „Kondycja Polskiej Branży Gier 2020” przychody te wzrosną 
do 11 mld USD i mają być głównie generowane przez VR. Oculus Quest mający debiut w maju 2019 roku, sprzedał 
się w liczbie 208 tys. Zdobywając 49% rynku. Prognozy przychodów generowanych przez VR na komputerach 
osobistych zapowiadają wzrost o 119% rok do roku, a następne 5 lat ma być okresem z największym źródłem 
przychodów dla segmentu VR, według analityków PwC. 
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7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych 

Głównymi inwestycjami Emitenta w okresie objętym sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w 
Dokumencie były koszty związane z produkcją gry War Hospital. Emitent, na dzień 30.06.2021 r. poniósł na 
produkcję gry „War Hospital” nakłady w wysokości ok. 684.627,07 PLN – wykazywane w pozycji zapasy w bilansie. 
Brak sukcesu wskazanego tytułu może doprowadzić do konieczności dokonania odpisu aktualizującego tą pozycję 
bilansową, co pogorszy wynik finansowy Emitenta. 
 

 
8. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, ugodowym, 

arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć 
istotne znaczenie dla działalności Emitenta 

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, arbitrażowe 
egzekucyjne ani likwidacyjne mogące mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 
 

9. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, 
postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący 
co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które 
to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na 
sytuację finansową Emitenta, albo stosowną informację o braku takich postępowań 

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta ani też z jego wniosku nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne 
postępowanie przed organami rządowymi, postępowanie sądowe, ani arbitrażowe, które miało lub będzie mieć 
istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 
 

10. Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które 
mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień 
w nich inkorporowanych 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Spółka nie finansuje prowadzonej działalności kapitałem dłużnym. 
 

11. Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za 
okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 
zamieszczonymi w Dokumencie 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu nie miały miejsca nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki z 
działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Ofertowym. 
 

12. Wskazanie istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz 
innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu zamieszczonych w 
Dokumencie Ofertowym sprawozdań finansowych 

W październiku 2020 roku Emitent zawarł umowę na wydawniczą dotyczącą gry ,,War Hospital” ze spółką Movie 
Games SA. Na mocy wskazanej umowy, wydawca miał prowadzić działania marketingowe związane z promocją 
tytułu, a w ramach wynagrodzenia partycypować w przychodach brutto ze sprzedaży począwszy od pierwszego 
sprzedanego egzemplarza gry. Umowa została rozwiązana w momencie zawarcia nowej umowy wydawniczej ze 
spółką Nacon. 
 
W styczniu 2021 r. Emitent podpisał umowę licencyjną z Microsoftem, dzięki której studio zostało formalnym 
deweloperem konsoli Xbox Series X/S. 
W lutym 2021 r.  Emitent podpisał z Sony 2 umowy: deweloperską, która daje Spółce dostęp do narzędzi i 
technologii najnowszej generacji konsol PlayStation, a także gwarancję obecności gry „War Hospital” na 
platformie oficjalnego sklepu PlayStation Store.  
25 marca 2021 r. na wydarzeniu Future Games Show nastąpiła oficjalna zapowiedź gry War Hospital. 
1 lipca 2021 r. Emitent podpisał umowę z Imperial War Museum w zakresie współpracy marketingowej. 
W dniu 17 sierpnia 2021 r. Emitent zawarł umowę na wydawniczą dotyczącą gry ,,War Hospital” ze spółką Nacon. 
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Na mocy wskazanej umowy, Emitent będzie partycypować w przychodach brutto ze sprzedaży począwszy od 
pierwszego sprzedanego egzemplarza gry ,,War Hospital”, a jego udział będzie stopniowo zwiększany wraz z 
osiąganiem kolejnych, wskazanych w umowie czterech progów sprzedażowych. Po osiągnięciu każdego 
kolejnego progu, udział emitenta we wpływach ze sprzedaży będzie wzrastać o 10 p.p. Docelowo, po osiągnięciu 
czwartego progu sprzedażowego, wyznaczonego przy wartości wpływów brutto po stronie wydawcy na poziomie 
6 mln euro, udział Emitenta osiągnie 50% wartości wpływów ze sprzedaży. Rozliczenie wpływów z wydawcą 
będzie następować kwartalnie, w 45 dni kalendarzowych po zamknięciu kwartału.  
Co istotne, zawarta umowa różni się od klasycznego modelu recoup, w którym zwrot całkowitej kwoty 
udzielonego finansowania ma pierwszeństwo nad czerpaniem korzyści ze sprzedaży przez dewelopera gry. Dzięki 
współpracy z wydawcą na wskazanych wyżej warunkach, Brave Lamb Studio S.A. może zacząć czerpać zyski z 
wyprodukowanej przez siebie gry od dnia premiery i ma zapewnione przepływy pieniężne już od pierwszego 
egzemplarza, co zabezpiecza pozycję gotówkową w przyszłości. Takie rozwiązanie jest szczególnie istotne dla 
Emitenta i jego sytuacji finansowej, majątkowej oraz perspektyw rozwoju, gdyż zazwyczaj największe przychody 
ze sprzedaży nowa gra osiąga zaraz po swojej premierze. Redukowane jest również ryzyko związane z mniejszym 
o oczekiwanego zainteresowaniem graczy zaraz po premierze gry.  
Zgodnie z umową wydawniczą, prawa do IP gry ,,War Hospital” pozostają po stronie Brave Lamb Studio S.A., przy 
czym Nacon posiada prawo pierwszeństwa do kontynuacji gier w ramach IP. 
 
 

13. Informacje o osobach zarządzających i osób nadzorujących Emitenta  

13.1. Zarząd 

W skład Zarządu Emitenta wchodzą: 
 
Michał Waldemar Dziwniel – Członek Zarządu 
Maciej Ryszard Nowak – Wiceprezes Zarządu 
 
Michał Waldemar Dziwniel – Członek Zarządu 
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 
Michał Waldemar Dziwniel, Członek Zarządu, termin upływu kadencji z dniem 8 marca 2026 r. 

 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

 
Wykształcenie: 
Absolwent dziennikarstwa w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. M. Wańkowicza w Warszawie. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
W branży gier od 2010 roku. Pracę rozpoczynał w jednym z polskich wydawnictw gier komputerowych, budując 
dział produkcji własnych, by w 2011 rozpocząć pracę jako Producent w firmie Si7 Studio. Po tym okresie objął 
stanowisko Head of Studio w Spółce Ice Flames, gdzie zrealizował projekt Pure Farming 2018 (ponad 400 tyś 
sprzedanych kopii na wszystkich platformach sprzętowych). Ekpert ds. produkcji gier, level i game designu, a 
także marketingu branży gier. Poza branżą gier Product Owner dużych internetowych serwisów informacyjnych 
oraz specjalista ds. SEO i SEM. 
 

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

 
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

 
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, 

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

 
08.2021 r.  - członek Rady Nadzorczej Mill Games S.A. 
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e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z 
dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 
rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba 
taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 
w spółkach prawa handlowego,  

 
W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 
których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 
Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich 
pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 
w spółkach prawa handlowego. 
 

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

 
W okresie ostatnich pięciu lat Michał Waldemar Dziwniel był Syndykiem w SI7 Studio Sp. Z o.o. KRS: 0000389062, 
w której wcześniej piastował stanowisko Prezesa Zarządu. 
 

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

 
Wskazana osoba nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem 
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej. 

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

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

 
 
Maciej Nowak – Wiceprezes Zarządu 
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

  
Maciej Nowak, Wiceprezes Zarządu, termin upływu kadencji z dniem 8 marca 2026 r. 
  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
 
Wykształcenie: 
Absolwent Zarządzania na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Ekonomii na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu. 
  
Doświadczenie zawodowe: 
Od 2007 roku związany z branżą finansową i inwestycyjną. Swoją karierę zaczynał w 2007 roku w grupie 
kapitałowej Premium Financial S.A.. Później, przez 5 lat związany z Getin Noble Bankiem, gdzie pracował w 
departamentach klientów korporacyjnych na stanowiskach managerskich. W kolejnym okresie zasiadał także w 
zarządach Regionalnego Funduszu Hipotecznego Sp. z o.o. oraz Public Shell Advisory S.A. , gdzie odpowiadał za 
rozwój sieci sprzedaży oraz relacje inwestorskie. W ostatnim czasie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w Infoscan 
S.A oraz Prezesa Zarządu Road Studio S.A, a od 2019 roku również Doradcy Zarządu Movie Games S.A. 



   Dokument Ofertowy Brave Lamb Studio S.A 
___________________________________________________________________________________________ 

Strona | 88 
 

Ukończył Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Ekonomie na Wyższej Szkole Zarządzania 
i Bankowości w Poznaniu. Jako inwestor giełdowy oraz manager posiada doświadczenie w budowaniu wartości, 
zarządzaniu oraz rozwoju spółek, zarówno prywatnych, jak i publicznych. 
  

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

  
Pan Maciej Nowak pełni funkcję Członka Organu Nadzoru w spółce DRAGO Entertainment S.A., spółki 
stowarzyszonej z Movie Games S.A. (znaczącego akcjonariusza Emitenta, posiadającego 297.000 akcji, 
stanowiących 29,05% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy).  
 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 
trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest 
wspólnikiem  

  
Członek Zarządu: 
2018 - 2019 Infoscan S.A. (Wiceprezes Zarządu) 
2018 - obecnie KGK Invest Group Sp. z o.o. (Prezes Zarządu, Wspólnik)  
2020 - obecnie Członek Zarządu Tovildo Investments S.A. 
2020-2020 – Prezes Zarządu ScanSoft S.A. 
2014-2020 - Regionalny Fundusz Hipoteczny, Członek Zarządu 
2020 – obecnie Prezes Zarządu Road Studio S.A. 
  
Członek Rady Nadzorczej: 
2018 - 2019 Peak Distribute Sp. z o.o. 
2020 - 2020 AQT Water S.A. 
2020 - obecnie Triggo S.A. 
2020 - 2021 Fallen Leaf S.A.  
2020 – obecnie Ekopol Górnośląski Holding S.A 
2021 – obecnie DRAGO entertainment S.A. 
2021- obecnie Image Games S.A. 
  
Wspólnik: 
2014 - obecnie Regionalny Fundusz Hipoteczny Sp. z o.o. Spółka komandytowa 
2018 - obecnie KGK Invest Group Sp. z o.o. 

2021 – obecnie, Etna Capital sp. z o.o. 
2021 – Investment Market sp. z o.o. 
2021- Money Maker Studio sp. z o.o. 
 

  
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z 
dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 
rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba 
taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 
w spółkach prawa handlowego 

  
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
  

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

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

  
Pan Maciej Nowak pełni funkcję Członka Organu Nadzoru w spółce DRAGO entertainment S.A., spółki 
stowarzyszonej z Movie Games S.A. (znaczącego akcjonariusza Emitenta, posiadającego  244.880 akcji, 
stanowiących 23,95% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy).  

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

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

13.2. Rada Nadzorcza 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 
Filip Maciej Szklarzewski 
Maciej Jacek Miasik 
Dawid Brudzisz 
Szymon Jamioła 
Szymon Wawruch 
 

Filip Maciej Szklarzewski – Członek Rady Nadzorczej 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

  
Filip Szklarzewski – członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie 
sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.  

  
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego   

  
Wykształcenie:  

  
Pan Filip Maciej Szklarzewski jest absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziału Zarządzania  
Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie   

  
Doświadczenie zawodowe:  
  
04.2010 – 07.2010 – Główny koordynator kampanii wyborczej Bernarda Margueritte do Parlamentu  
Europejskiego  
09.2010 – 11.2012 – Doradca klienta biznesowego – TUF Consulting  
04.2013 – 11.2014 – Asystent głównej księgowej – Peugeot France Automobiles  
04.2013 – 11.2014 – Konsultant klienta inwestycyjnego – Peugeot France Automobiles  
Od 02.2015 – Dyrektor sprzedaży – Fundusz Stabilnego Rozwoju  
Od 06.2016 – Udziałowiec oraz Dyrektor marketingu oraz sprzedaży – Income Capital  
Od 11.2017 - Udziałowiec oraz Dyrektor marketingu – Silver Resorts Management  
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c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie 
dla emitenta  

  
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.  

  
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, 

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

  
Goat Gamez S.A. – prezes zarządu, akcjonariusz  
Unseen Silence S.A. – członek Rady Nadzorczej 
RLTY INVESTMENTS sp. z o.o. – wspólnik  
Bored Games S.A. – członek Rady Nadzorczej  
Hydra Games S.A. – członek Rady Nadzorczej  
Advanced Disinfection Solutions S.A. – akcjonariusz  
Tovildo Investments S.A. – akcjonariusz  
Movie Games S.A. – były członek Rady Nadzorczej   
True Games S.A. – były członek zarządu  
„Income Capital” sp. z o.o. – były członek Rady Nadzorczej  
"Income Capital" Wcześniak, Supeł, Szklarzewski, Wądołowski spółka jawna – były wspólnik  
  

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

  
W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 
których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 
Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich 
pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 
w spółkach prawa handlowego.  

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

co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego  

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

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

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

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

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

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  
 
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  
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Maciej Jacek Miąsik – Członek Rady Nadzorczej 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana.  

  
Maciej Miąsik Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie 
sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.   

  
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.  

  
Jeden z pionierów polskiej branży gier wideo. Projektant gier, programista, producent, dźwiękowiec. 
Współtwórca Electro Body, pierwszej polskiej komercyjnej gry na komputery PC. Pracował przy pierwszej polskiej 
grze - Fire Fight - dla giganta elektronicznej rozrywki - Electronic Arts. Na przełomie wieków tworzył serię gier 
przygodowych z żywymi aktorami, które podbijały rynki wszystkich kontynentów. Był szefem produkcji pierwszej 
części serii Wiedźmin. Obecnie zajmuje się tworzeniem projektów w mniejszej skali w ramach studia Pixel Crow, 
jest członkiem zarządu Movie Games S.A. oraz aktywnie zajmuje się edukacją branżową. Jest dyrektorem 
programowym komercyjnych kursów edukacyjnych dla branży gier - Game Dev School - organizowanych od 2014 
roku. Od 2012 roku wykłada na Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz w Warszawskiej Szkole 
Filmowej, na kierunku Tworzenie Gier Wideo, który współtworzył. Członek rad programowych najważniejszych 
krajowych konferencji branżowych - GIC oraz Digital Dragons. Wieloletni niezależny ekspert Agencji 
Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli. Aktywnie działa w Fundacji Indie Games 
Polska.  

  
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla Emitenta.  
  

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.  
  

  
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

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

  

• Movie Games S.A. – wiceprezes zarządu, akcjonariusz  

• Iron VR S.A. – członek Rady Nadzorczej  

• Mill Games S.A. – członek Rady Nadzorczej  

• Stowarzyszenie Dobry Wieczór – członek Komisji Rewizyjnej  

• Pixel Crow sp. z o.o. – wspólnik   

• Pixel Crow Games S.A. – członek Rady Nadzorczej 

• Drago Entertainment S.A. – członek Rady Nadzorczej 

• Goat Gamez S.A. – członek Rady Nadzorczej 
  

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

  
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Maciej Miąsik nie został skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 18 
§2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie 
z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów 
prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  
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f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  

 
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Maciej Miąsik pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego.  

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

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

 
Pan Maciej Miąsik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.    

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

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

Pan Maciej Miąsik nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.   
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Dawid Brudzisz – Członek Rady Nadzorczej 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

  
Dawid Brudzisz – członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie 
sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.  

  
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego   

  
Dawid Brudzisz, zajmuje się sprawami z zakresu prawa rynków kapitałowych i projektów restrukturyzacyjnych. 
Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz finansów i 
rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
Studiował również na University of Applied Sciences we Frankfurcie nad Menem. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
06.2014 – 09.2014 r., Łatała i Wspólnicy sp.k., Praktykant 
03.2015 – 07.2015 r., Łatała i Wspólnicy sp.k., Młodszy Prawnik 
08.2015 – obecnie, SSW Pragmatic Solutions sp.k., Senior Associate 
  

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

  
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.  

  
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, 

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

  
W okresie ostatnich trzech lat wskazana osoba nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych. 
  

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

  
W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 
których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 
Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich 
pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 
w spółkach prawa handlowego.  

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

co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego  

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

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

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

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

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  
 
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  
 
Szymon Jamioła – Członek Rady Nadzorczej 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

  
Szymon Jamioła – członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie 
sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.  

  
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego   

  
Wykształcenie: 
 
Absolwent Politechniki Gdańskiej na kierunku Marketing i Zarządzanie 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 
Auchan Polska - manager ds. gamy towarowej - 5 lat 
Polmos Starogard Gdański - Specjalista ds. BHP - 5 lat 
Własna działalność gospodarcza - handel hurtowy wyrobami spirytusowymi - 5 lat 
  

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

  
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.  

  
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, 

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

  
W okresie ostatnich trzech lat wskazana osoba nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych. 
  

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

  
W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 
których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 
Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich 
pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 
w spółkach prawa handlowego.  
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f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 
co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego  

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

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

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

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

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

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  
 
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  
 
 
Szymon Wawruch – Członek Rady Nadzorczej 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

  
Szymon Wawruch – członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie 
sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.  

  
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego   

  
Wieloletni game deisgner pracujący w takich firmach jak: Techland, Ice Flames, Flatter Than Earth, Hexy Studio, 
Testornic. Posiada również szerokie doświadczenie z zakresu level designu, testowania gier.  
Posiada tytuł Inżyniera, ukończył studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie kierunku ORiKF. Absolwent 
Kursu GDS w Warszawie w roku 2017.  
  

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

  
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.  

  
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, 

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

  
W okresie ostatnich trzech lat wskazana osoba nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych. 
  

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

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

co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego  

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

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

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

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

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

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

14. Struktura akcjonariatu Spółki 

 
Poniżej przedstawiono aktualną strukturą akcjonariatu Emitenta przed ofertą. 

Akcjonariusz  
Liczba akcji  Udział w 

kapitale 

Liczba głosów  Udział w 

głosach  

Movie Games S.A. 244.880 23,95% 244.880 23,95% 

Michał Dziwniel 178.580 17,47% 178.580 17,47% 

Artur Michalski 140.000 13,69% 140.000 13,69% 

Dariusz Jamioła 140.000 13,69% 140.000 13,69% 

Szymon Okoń 137.500 13,45% 137.500 13,45% 

Mateusz Wcześniak 35.000 3,42% 35.000 3,42% 

Maciej Nowak 11.500 1,12% 11.500 1,12% 

Łukasz Wądołowski 5.000 0,49% 5.000 0,49% 

Pozostali 130.040 12,72% 130.040 12,72% 

RAZEM 1.022.500 100% 1.022.500 100% 

Źródło: Emitent 

Poniżej zaprezentowano strukturę akcjonariatu Emitenta przy założenia objęcia wszystkich akcji serii C Spółki. 

Akcjonariusz  
Liczba akcji  Udział w 

kapitale 

Liczba głosów  Udział w 

głosach  

Movie Games S.A. 244.880 22,80% 244.880 22,80% 
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Michał Dziwniel 178.580 16,62% 178.580 16,62% 

Maciej Nowak 11.500 1,07% 11.500 1,07% 

Artur Michalski 140.000 13,03% 140 000 13,03% 

Dariusz Jamioła 140.000 13,03% 140.000 13,03% 

Szymon Okoń 137.500 12,80% 137.500 12,80% 

Mateusz Wcześniak 35.000 3,26% 35.000 3,26% 

Łukasz Wądołowski 5.000 0,47% 5.000 0,47% 

Pozostali 130.040 12,11% 130.040 12,11% 

Akcjonariusze serii C 51.724 4,82% 51.724 4,82% 

RAZEM 1.074.224 100% 1.074.224 100% 

Źródło: Emitent 
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V. Sprawozdanie finansowe  
 

1. Sprawozdanie finansowe za 2020 r.  
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Zasady rachunkowości
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Załącznik nr 1 do Sprawozdania Finansowego za rok 2020: Aktywa 
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Informacje dodatkowe 
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta  
 

2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 
rok 2020 

 

 



   Dokument Ofertowy Brave Lamb Studio S.A 
___________________________________________________________________________________________ 

Strona | 123 
 

 



   Dokument Ofertowy Brave Lamb Studio S.A 
___________________________________________________________________________________________ 

Strona | 124 
 

 



   Dokument Ofertowy Brave Lamb Studio S.A 
___________________________________________________________________________________________ 

Strona | 125 
 

 



   Dokument Ofertowy Brave Lamb Studio S.A 
___________________________________________________________________________________________ 

Strona | 126 
 

 



   Dokument Ofertowy Brave Lamb Studio S.A 
___________________________________________________________________________________________ 

Strona | 127 
 

 



   Dokument Ofertowy Brave Lamb Studio S.A 
___________________________________________________________________________________________ 

Strona | 128 
 

3. Skrócone sprawozdanie finansowe za 1 poł. 2021 r. 

 

AKTYWA

A.  AKTYWA TRWAŁE 24 643,73 1 461,46

I.  Wartości niematerialne i prawne

1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych

2.  Wartość firmy

3.  Inne wartości niematerialne i prawne

4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 24 643,73 0,00

1.  Środki trwałe

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny 24 643,73 0,00

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

1.  Od jednostek powiązanych

2.  Od pozostałych jendostek

III.  Należności długoterminowe

1.  Od jednostek powiązanych

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

3.  Od pozostałych jednostek

IV.  Inwestycje długoterminowe

1.  Nieruchomości

2.  Wartości niematerialne i prawne

3.  Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

    - udziały lub akcje

    - inne papiery wartościowe

    - udzielone pożyczki

    - inne długoterminowe aktywa finansowe

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

    - udziały lub akcje

    - inne papiery wartościowe

    - udzielone pożyczki

    - inne długoterminowe aktywa finansowe

c) w pozostałych jednostkach

    - udziały lub akcje

    - inne papiery wartościowe

    - udzielone pożyczki

    - inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje Długoterminowe

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 1 461,46

1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 1 461,46

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe

BILANS

Wyszczególnienie Stan na 30.06.2021 Stan na 30.06.2020
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B.  AKTYWA OBROTOWE 1 027 913,81 117 251,08

I.  Zapasy 684 627,07 0,00

1.  Materiały

2.  Półprodukty i produkty w toku 684 627,07 0,00

3.  Produkty gotowe

4.  Towary

5.  Zaliczki na dostawy

II.  Należności krótkoterminowe 134 267,67 3 924,61

1.  Należności od jednostek powiązanych

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

    - do 12 miesięcy

    - powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

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

    - do 12 miesięcy

    - powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Należności od pozostałych jednostek 134 267,67 3 924,61

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 941,10 0

    - do 12 miesięcy 5 941,10 0

    - powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 128 326,57 3 924,61

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

III.  Inwestycje krótkoterminowe 197 332,25 113 232,98

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 197332,25 113232,98

a) w jednostkach powiązanych 0 111738,47

   - udziały lub akcje

   - inne papiery wartościowe 

   - udzielone pożyczki 0 111738,47

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

   - udziały lub akcje

   - inne papiery wartościowe 

   - udzielone pożyczki

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 197 332,25 1494,51

   - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 197 332,25 1494,51

   - inne środki pieniężne

   - inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 686,82 93,49

C.  NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

1 052 557,54 118 712,54AKTYWA RAZEM:
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PASYWA

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 030 877,91 99 279,47

I.     Kapitał (fundusz) podstawowy 102 250,00 100 000,00

II.   Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 208 250,00 0,00

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

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

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

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

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

- na udziały (akcje) własne

V.  Zysk (strata) z lat ubiegłych -25 678,67 0,00

VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego -253 943,42 -720,53

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

21 679,63 19 433,07

I.   Rezerwy na zobowiązania 0,00 1 461,46

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 1 461,46

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

     - długoterminowa

     - krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

     - długoterminowa

     - krótkoterminowa

II. Zobowiązania długoterminowe

1.  Wobec jednostek powiązanych

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

3.  Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe 21 679,63 17 971,61

1.  Wobec jednostek powiązanych

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

     - do 12 miesięcy

     - powyżej 12 miesięcy

b)  inne

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

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

     - do 12 miesięcy

     - powyżej 12 miesięcy

b)  inne

3.   Wobec pozostałych jednostek 21 679,63 17 971,61

a)  kredyty i pożyczki

b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c)  inne zobowiązania finansowe

d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8 197,05 17 971,61

     - do 12 miesięcy 8 197,05 17 971,61

     - powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy

f)  zobowiązania wekslowe

g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 13 482,58 0,00

h)  z tytułu wynagrodzeń

i)  inne

4. Fundusze specjalne

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1.  Ujemna wartość firmy

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe

 - długoterminowe

 - krótkoterminowe

1 052 557,54 118 712,54

Wyszczególnienie

PASYWA RAZEM:

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.

Stan na 30.06.2021 Stan na 30.06.2020
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A 579 682,07 0,00

I. 10 500,00 0,00

II. 569 182,07 0,00

III.

IV.

B. 826 485,96 720,00

I. 4 348,92 0,00

II. 738,34 0,00

III. 570 361,21 720,00

IV. 35 604,20 0,00

V. 174 186,17 0,00

VI. 5 763,92 0,00

VII. 35 483,20 0,00

VIII.

C. -246 803,89 -720,00

D. 1,54 0,56

I.

II. 

III.

IV. Inne przychody operacyjne 1,54 0,56

E. 6 920,89 1,09

I.

II. 

III. Inne koszty operacyjne 6 920,89 1,09

F. -253 723,24 -720,53

G. 0,02 0,00

I.

 a) od jednostek powiązanych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II.

 - od jednostek powiązanych

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

- w jednostkach powiązanych

IV.

V. 0,02 0,00

H. 220,20 0,00

I.

 - dla jednostek powiązanych

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

- w jednostkach powiązanych

III.

IV. Inne 220,20 0,00

I. -253 943,42 -720,53

J.

K.

L. -253 943,42 -720,53

Odsetki, w tym:

Dotacje

Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

Odsetki, w tym:

Aktualizacja wartości inwestycji

Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)

Przychody finansowe

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Wynik netto (K-L-M)

Aktualizacja wartości inwestycji

Wynik brutto (I+/-J)

Inne

Koszty finansowe

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty, w tym: 

 - podatek akcyzowy

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Pozostałe koszty rodzajowe

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Wynik ze sprzedaży (A-B)

Pozostałe przychody operacyjne

Koszty działalności operacyjnej

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,

Od 01.01.2021 do 

30.06.2021

Od 01.01.2020 do 

30.06.2020

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 

zmniejszenie - wartość ujemna)

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów



   Dokument Ofertowy Brave Lamb Studio S.A 
___________________________________________________________________________________________ 

Strona | 132 
 

 

A.

I. -253 943,42 -720,53

II. -707 259,54 -931,96

1. 4 348,92

2.

3.

4.

5.

6. -569 182,07

7. -94 661,40 -1 658,71

8. -47 296,77 7 220,83

9. -468,22 -6 494,08

10.

III. -961 202,96 -1 652,49

B.

I. 0,00 0,00

1.

2.

3.

4.

II. 0,00 0,00

1.

2.

3.

4.

III. 0,00 0,00

C.

I. 435 777,00 2 500,00

1. 435 777,00

2. 2 500,00

3.

4.

II. 0,00 0,00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

III. 435 777,00 2 500,00

D. -525 425,96 847,51

E. -525 425,96 847,51

F. 722 758,21 647,00

G. 197 332,25 1 494,51

0,00 0,00

Od 01.01.2020 do 30.06.2020

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

(METODA POŚREDNIA)

Od 01.01.2021 do 30.06.2021

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Korekty razem

Amortyzacja

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Zysk (strata) netto

Wyszczególnienie

- udzielone pożyczki długoterminowe

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

-zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

- nabycie aktywów finansowych

- odsetki

- inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)

BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

Inne wydatki inwestycyjne

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Spłaty kredytów i pożyczek

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Wpływy

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki

Nabycie udziałów (akcji) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włascicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
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ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) 849 044,33 100 000,00

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

   b) korekty błędów podstawowych

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 849 044,33 100 000,00

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

      1.1. Zmiany kapitału podstawowego 2 250,00

         a) zwiększenia (z tytułu) 2 250,00

            - wydania udziałów (emisji akcji) 2 250,00

            - inne

         b) zmniejszenia (z tytułu)

            - umorzenia udziałów (akcji)

            - inne

      1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 102 250,00 100 000,00

   2. Kapitał zapasowy na początek okresu 0,00 0,00

      2.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 208 250,00 0,00

         a) zwiększenia (z tytułu) 1 208 250,00

            - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 1 208 250,00

            - podziału zysku (ustawowo)

            - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

            - inne

         b) zmniejszenia (z tytułu)

            - pokrycia straty

            - inne

      2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1 208 250,00 0,00

   3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00

      3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

         a) zwiększenia (z tytułu)

            - …

         b) zmniejszenia (z tytułu)

            - zbycia środków trwałych

            - …

      3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

   4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 774 723,00 0,00

      4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -774 723,00

         a) zwiększenia (z tytułu)

            - …

         b) zmniejszenia (z tytułu) 774 723,00

            - rejestracji podwyższenia kapitału 774 723,00

      4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00

   5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

      5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

         b) korekty błędów podstawowych

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

         a) zwiększenia (z tytułu)

            - podziału zysku z lat ubiegłych

            - …

         b) zmniejszenia (z tytułu)

            - …

      5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

      5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

         b) korekty błędów podstawowych

      5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

         a) zwiększenia (z tytułu) 25 678,67

            - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 25 678,67

            - …

         b) zmniejszenia (z tytułu)

            - …

      5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 25 678,67 0,00

      5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -25 678,67 0,00

   6. Wynik netto -253 943,42 -720,53

   a) zysk netto

   b) strata netto 253 943,42 720,53

   c) odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 1 030 877,91 99 279,47

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 

straty)
1 030 877,91 99 279,47

Stan na 30.06.2020Wyszczególnienie Stan na 30.06.2021
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VI. Załączniki 
 

1. Statut Emitenta 
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2. Odpis z KRS 

 

 



   Dokument Ofertowy Brave Lamb Studio S.A 
___________________________________________________________________________________________ 

Strona | 142 
 

 



   Dokument Ofertowy Brave Lamb Studio S.A 
___________________________________________________________________________________________ 

Strona | 143 
 

 



   Dokument Ofertowy Brave Lamb Studio S.A 
___________________________________________________________________________________________ 

Strona | 144 
 

 



   Dokument Ofertowy Brave Lamb Studio S.A 
___________________________________________________________________________________________ 

Strona | 145 
 

 



   Dokument Ofertowy Brave Lamb Studio S.A 
___________________________________________________________________________________________ 

Strona | 146 
 

 

 

  



   Dokument Ofertowy Brave Lamb Studio S.A 
___________________________________________________________________________________________ 

Strona | 147 
 

3. Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki nie zarejestrowanych 
przez sąd 

 
Dnia 18 października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Brave Lamb Studio S.A. podjęło uchwałę nr 4 w 
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, 
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji 
do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację 
akcji w depozycie papierów wartościowych. Akt notarialny Rep A nr 9031/2021 sporządził Arkadiusz Zarzycki, 
notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Pięknej numer 15 lokal 34. 
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4. Formularz Zapisu na akcje 
Zapisy na akcje przyjmowane będą zgodnie z terminami i sposobem opisanym w rozdziale III pkt 7 niniejszego 
Dokumentu Ofertowego.   
  

ZAPISY W RAMACH PIERWSZEJ I DRUGIEJ TRANSZY, TJ. OD DNIA 4 LISTOPADA 2021 R. DO DNIA 18 LISTOPADA 

2021 R. PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE POPRZEZ WYPEŁNIENIE ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA NA STRONIE 

HTTP://EMISJA.BRAVELAMBSTUDIO.COM   

  

PONIŻSZY FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI BRAVE LAMB STUDIO S.A. ZOSTANIE WYGENEROWANY NA 

PODSTAWIE DANYCH UZUPEŁNIONYCH PRZEZ INWESTORA NA STRONIE 

http://EMISJA.BRAVELAMBSTUDIO.COM I PRZEKAZANY NA  

ADRES MAILOWY INWESTORA Z ADRESU EMISJA@BRAVELAMBSTUDIO.COM 

  

INWESTORZY BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO PODPISANIA ELEKTRONICZNEJ WERSJI FORMULARZA ZAPISU W  

FORMACIE PDF, OTRZYMANEGO OD EMITENTA DROGĄ MAILOWĄ Z ADRESU 

EMISJA@BRAVELAMBSTUDIO.COM, ZA POMOCĄ PROFILU ZAUFANEGO EPUAP LUB PODPISU 

KWALIFIKOWANEGO W TERMINIE 3 DNI ROBOCZYCH OD JEGO OTRZYMANIA I ODESŁANIA GO NA ADRES 

EMISJA@BRAVELAMBSTUDIO.PCOM NIEODESŁANIE PODPISANEGO FORMULARZA ZAPISU SPOWODUJE 

NIEWAŻNOŚĆ ZAPISU I UNIEMOŻLIWI PRZYDZIELENIE AKCJI.  

  

  

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI BRAVE LAMB STUDIO S.A.  

  

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki Brave Lamb 

Studio S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, Polska, KRS: 0000703804 („Spółka”), o 

wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Oferowane”), oferowane przez Spółkę w 

ofercie publicznej w trybie subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru („Oferta Publiczna”). Akcje 

Oferowane są oferowane w ramach Oferty Publicznej w Polsce na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w 

Dokumencie Ofertowym. Dokument Ofertowy wraz z ewentualnymi suplementami oraz pozostałe informacje 

dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki http://bravelambstudio.com/  

  

DANE INWESTORA: 

Imię i nazwisko / Nazwa/firma 

osoby prawnej lub jednostki 

org. nieposiadającej 

osobowości prawnej 

                                                                                                                                       

PESEL / data urodzenia dla 

obywatela państwa innego niż 

Rzeczpospolita Polska 

                                                                                                                                       

Numer KRS / REGON / RFI / 

inny rejestr 

(w przypadku osób prawnych) 

                                                                                                                                       

Kod LEI (w przypadku osób 

prawnych) 
                                                                                                                                       

Adres zamieszkania / Adres 

siedziby 
                                                                                                                                       

Adres do korespondencji                                                                                                                                        

Telefon kontaktowy oraz 

adres poczty elektronicznej 
                                                                                                                                       

http://bravelambstudio.com/
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Status dewizowy 

(odpowiednio zaznaczyć) 
REZYDENT    NIEREZYDENT     

DANE OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA LUB REPREZENTANTA): 

Imię i nazwisko     

PESEL / data urodzenia dla 

obywatela państwa innego niż 

Rzeczpospolita Polska 

    

Telefon kontaktowy oraz 

adres poczty elektronicznej 
    

DANE DOTYCZĄCE ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE: 

Liczba Akcji Oferowanych 

objętych zapisem 
                                                                                                                                       

Cena jednej Akcji Oferowanej 58,00 zł (dziewięć złotych)  

Łączna kwota wpłaty na Akcje 

Oferowane 

(z dokładnością do 0,01 zł) 

                                                                                                                                       

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI OFEROWANYCH*: 

Numer rachunku papierów 

wartościowych Inwestora 
                                                                                                                                 

Nazwa podmiotu 

prowadzącego rachunek 

papierów wartościowych 

Inwestora 

  

SPOSÓB OPŁACENIA ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE: 

Nazwa i adres Spółki 
BRAVE LAMB STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA, UL. KRUCZA 16/22, 00-526 

WARSZAWA 

Numer rachunku bankowego 

Spółki (do przelewu w celu 

opłacenia zapisu) 

78 1140 1010 0000 2344 4700 1001  

Nazwa instytucji prowadzącej 

rachunek bankowy Spółki 

mBank S.A.  

  

  

*W przypadku niepodania numeru rachunku papierów wartościowych i nazwy podmiotu prowadzącego w 

momencie składania zapisu Inwestor powinien przekazać te dane Emitentowi, w terminie nie dłuższym niż 2 

tygodnie od dnia przydziału Akcji.  

  

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może 

być odrzucenie zapisu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia 

formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.   

  

  

  

OŚWIADCZENIA INWESTORA:   

1. Oświadczam, że zapoznałem się z brzmieniem statutu Spółki i wyrażam zgodę na jego 

brzmienie.   

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Dokumentem Ofertowym i akceptuję jego treść oraz warunki 

Oferty Publicznej.   
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3. Zgadzam się na przydzielenie Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w 

Dokumencie Ofertowym, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wskazanych w 

niniejszym formularzu zapisu.   

4. Jestem świadomy, że zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nie może zawierać 

zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym Inwestor jest związany zapisem, z zastrzeżeniem 

postanowień zawartych w Dokumencie Ofertowym.   

5. Jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz że może być 

ono nieodpowiednie w odniesieniu do mojej wiedzy i doświadczenia.   

6. Składam dyspozycję deponowania wszystkich przydzielonych mi zgodnie z Dokumentem 

Ofertowym oraz niniejszym formularzem zapisu Akcji Oferowanych na wskazanym rachunku papierów 

wartościowych. Do czasu zapisania Akcji Oferowanych na ww. rachunku zobowiązuję się do 

niezwłocznego informowania na piśmie Spółkę o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku 

lub podmiotu prowadzącego rachunek. Niniejsza dyspozycja jest nieodwołalna. (oświadczenie dotyczy 

Inwestora wskazującego dane rachunku papierów wartościowych).  

7. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę 

zawodową oraz informacji związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje Oferowane: Spółce, 

Autoryzowanemu Doradcy, Pośrednikowi Rejestracyjnemu, Sponsorowi Emisji, Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych i wprowadzenia ich do obrotu 

zorganizowanego,  oraz wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również 

na innych regulacjach. Niniejszym upoważniam te podmioty, ich pracowników oraz osoby zarządzające 

do otrzymania tych informacji.   

  

Termin ważności zlecenia odpowiada terminowi przyjmowania zapisów zgodnie treścią Dokumentu Ofertowego.  

  

  
Inwestor składający zapis / osoba lub osoby 

składające zapis w imieniu Inwestora  
Przyjmujący zapis  

DATA:                                                                         

PODPIS:      

  

  

KLAUZULA INFORMACYJNA:  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Brave Lamb Studio S.A., numer KRS: 0000703804 (dalej: 

administrator, Spółka).   

Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie 

http://bravelambstudio.com lub pisemnie pod adresem Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, woj. Mazowieckie, Polska we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

Dane przetwarzane są w celu:  

• wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem 

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  

• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO),  

• wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

• na który wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  

• związanych z obsługą procesu zapisu na akcje w ramach oferty publicznej.  

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały 

zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, 

jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora.  
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Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:   

• zapisu na akcje Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie,  

• w celu rejestracji Akcji w KDPW oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,  

• dostarczania informacji o Spółce za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą 

elektroniczną i pocztową,   

• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce.  

W celu należytej obsługi procesu zapisu na akcje udziałów administrator posiada prawo do przekazywania Twoich 

danych:   

• osobom upoważnionym przez administratora, czyli pracownikom i współpracownikom 

administratora, którym dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania obowiązków związanych 

z realizacją wyżej wskazanych celów;   

• osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom 

publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF. 

itp.   

• pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, 

autoryzowanemu doradcy itp., którym administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych 

osobowych;   

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, prawo do 

cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego 

dotyczy ta zgoda, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, gdy administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż 

Twoja zgoda. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane 

kontaktowe wskazane są wyżej.  

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Administrator nie zamierza 

przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Podanie danych jest 

niezbędne do ukończenia procesu zapisu na akcje Brave Lamb Studio S.A.  
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5. Definicja skrótów 
 

Giełda, GPW, Giełda Papierów 
Wartościowych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KDPW, Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks spółek handlowych, KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. 
zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

KW Księga Wieczysta 

MSR/ MSSF Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej 

NBP Narodowy Bank Polski 

NC, NewConnect, rynek 
NewConnect 

Alternatywny System Obrotu w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect 

NWZ, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie   

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. 
zm.) 

PLN, zł, złoty złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

PSR Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości 

Rada Giełdy Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

Regulamin ASO, Regulamin 
NewConnect 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z 
dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Rynek NewConnect, NewConnect, 
Alternatywny System Obrotu, 
ASO 

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, działający od 
30 sierpnia 2007 r. 

Spółka, Brave Lamb Studio Spółka 
Akcyjna, Brave Lamb Studio S.A., 
Emitent 

Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie  

Statut, Statut Emitenta, Statut 
Spółki Statut Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, 
poz. 1186, z późn. zm.) 

Ustawa o obrocie, Ustawa o 
obrocie instrumentami 
finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, 
poz. 1384, z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie konkurencji 
i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, 
poz. 331, z późn. zm.) 

Ustawa o ofercie, Ustawa o 
ofercie publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. 
Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od czynności cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. 
Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od osób fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 
51, poz. 307, z późn. zm.) 
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Ustawa o podatku dochodowym 
od osób prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. 
Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku od spadków i 
darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 
768, z późn. zm.) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. 
zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ, WZA, Walne Zgromadzenie, 
Walne Zgromadzenie Spółki Walne Zgromadzenie Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd 
Emitenta Zarząd Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie 

 


