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Nota Prawna 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu 
emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych, a żaden z zapisów w nim zawartych nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy 
porady inwestycyjnej, prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji 
inwestora. Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy nie stanowią również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie 
informacyjny.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z Dokumentem Ofertowym sporządzonym 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”) i art. 37a ustawy 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 
zamieszczonym na stronie internetowej http://emisja. bravelambstudio.com , w tym przede wszystkim z zamieszczonymi w nim podstawowymi informacjami 
o emitencie papierów wartościowych, warunkach i zasadach oferty, ze wskazaniem oferowanych papierów wartościowych, celach emisji, na które mają być 
przeznaczone środki uzyskane z emisji papieru wartościowego, istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczeniem emitenta o odpowiedzialności za informacje 
zawarte w tym dokumencie.

Niektóre informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią faktów historycznych, lecz odnoszą się do przyszłości. Dotyczy to w szczególności informacji 
w zakresie strategii rozwoju działalności, prognoz rynkowych, planowanych nakładów inwestycyjnych, przyszłych przychodów lub kosztów. Informacje te 
należy traktować wyłącznie jako przewidywania wiążące się z ryzykiem i niepewnością, a zatem nie można zapewnić, iż przewidywania te zostaną spełnione. 
Przedstawione w niniejszym dokumencie treści stanowią własność spółki Brave Lamb Studio S.A.

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani 
zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

https://emisja.bravelambstudio.com/
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Podstawowe informacje o spółce

Segment budżetowy: Indie Premium

Liczba Projektów na roadmapie: 2

Wielkość zatrudnienia: 20 pracowników i współpracowników

Grupa Kapitałowa: Movie Games S.A.

Powstanie Spółki: 2020
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Indie Premium 
Game Developer

Moralne decyzje 
kluczowym 

elementem design 
identity

Mały ale 
kompetentny 

zespół developerski

Gatunek jako 
narzędzie

Strategia spółki
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Michał Dziwniel (19,75%) Movie Games (29,7%)

Akcjonariusze założyciele (41,75%) Pozostali (6,3%)

Michał Dziwniel

Akcjonariusze 
i

Założyciele

Movie 
Games

Struktura Akcjonariatu

Pozostali
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Michał Dziwniel  |  Head of Studio

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. 

Maciej Nowak  |  Head of Strategy

Jako inwestor giełdowy oraz manager posiada doświadczenie w budowaniu wartości, zarządzaniu oraz
rozwoju spółek, zarówno prywatnych jak i publicznych. W Brave Lamb Studio odpowiedzialny jest za strategię,
finanse oraz kontakty z inwestorami.

Zarząd spółki
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W projekcie Brave Lamb Studio są zaangażowani specjaliści, którzy pracowali już ze sobą m.in. przy projekcie gry Pure Farming 2018 (wydawnictwo 

Techland) uzupełnieni przez osoby utożsamiane z ważnymi produkcjami gier video w Polsce ostatniej dekady.

Michał Dziwniel
Head of Studio

Grzegorz Skwierczyński
Główny Programista

Szymon Wawruch
Główny Projektant

Marcin Sobczak
Lider Udźwiękowienia

Michał Wasiak
Główny Grafik

Michał Korniewicz
Kompozytor

Łukasz Sprada
Senior

Level Designer

Kluczowe osoby
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Production (1 FTE)

MICHAŁ DZIWNIEL – Head of Studio
Programming (4 FTE) Art. (5 FTE) Design (6 FTE) Sound (2 FTE)

Design Team (3 FTE)

Creative Director

UI Designer

SZYMON WAWRUCH

Design Lead

Composer

MARCIN SOBCZAK

Sound Lead
MICHAŁ WASIAK

Art Lead

GRZEGORZ SKWIERCZYNSKI 

Programming Lead

Enviroment Artists
(3 FTE)

Character Artist
(1 FTE)

Animator
(1 FTE)

Programming Team 
(3 FTE)

Total: 19 FTE*
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*FTE – Full Time Equivalent – ekwiwalent pełnego etatu pracy



PROJEKTY



War Hospital
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War Hospital to nie tylko gra komputerowa. To głębokie przeżycie emocjonalne związane z największym i często niedotykanym w świecie 
mediów elektronicznych dramatem w dziejach ludzkości – pierwszą wojną światową. Szczególna i unikalna perspektywa prezentacji tej 
tematyki pozwala myśleć o War Hospital nie tylko jako o rozrywce elektronicznej ale także jak o poruszającym doświadczeniu realnego 
dramatu zwykłych, a zarazem niezwykłych ludzi – żołnierzy walczących na frontach „Wielkiej Wojny”.

• Poznaj proces hospitalizacji podczas bitew I wojny światowej

• Zmagaj się z ciągłymi brakami zaopatrzenia przy rosnącej 
liczbie rannych żołnierzy

• Zmierz się z różnymi rodzajami ran o różnym stopniu ciężkości 
w oparciu o rzeczywiste wydarzenia historyczne

• Używaj wyrobów i materiałów medycznych, które zostały 
wprowadzone na miejscu I wojny światowej

• Poznaj prawdziwą wartość życia żołnierza, pacjenta i 
człowieka

• Miej realny wpływ na wynik bitew na różnych frontach I wojny 
światowej

• Podejmuj dramatyczne decyzje, które wpłyną na losy życia 
żołnierza

Opis gry
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Przygotowaliśmy zakres projektu War Hospital tak, by osiągnąć jego rentowność zarówno poprzez właściwie szacowaną skalę sprzedaży, jak 

również dobrą kontrolę części kosztowej i harmonogramu projektu. Najważniejsze dane dotyczące tych parametrów znajdują się poniżej:

• Gatunek: Society Survival

• Platformy: PC, PS5, Xbox S/X (Xbox One, PS4 TBA)

• SRP: 29,90 USD/39,90 USD

• Age Raiting: 16

• Czas produkcji i zespół: 24 miesiące/19 osób

• Data Premiery – 15.01.2023 r.

Najważniejsze dane projektu
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W okresie trwającej ponad rok pre-produkcji poszukiwaliśmy inspiracji w tytułach, które swoją tematyką lub konstrukcją nawiązują do War Hospital. 

Odnaleźliśmy projekty, które będą dla nas wzorem i referencją w budowie realnego i immersyjnego świata pozwalającego graczom w War Hospital

zobaczyć unikalny projekt o potencjale do odpowiedzenia autentycznej historii.

Główne inspiracje
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Główna konkurencja rynkowa War Hospital rozumiana jako gry o podobnej tematyce i konstrukcji narracyjnej. Zauważamy, że z czasem 

wymagania graczy w tym kierunku koncentrują się na głębokiej imersji ze światem przedstawionym oraz szerokim wpływie na jego rozwój 

i kształtowanie. War Hospital odpowiada właśnie na te potrzeby rynkowe.

Otoczenie produktowe

1 500 000 
kopii

SPRZEDAŻ

3 500 000 
kopii

SPRZEDAŻ
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Źródło danych o sprzedaży: steamspy.com
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Roadmapa projektu WAR HOSPITAL
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Biorąc pod uwagę precyzyjną adresację gry i benchmarki rynkowe o podobnej tematyce, jednocześnie znając ryzyko powstania nowego 

IP, wykorzystując szeroki zasięg dystrybucji cyfrowej i fizycznej, a także multiplatformowość tytułu prezentujemy oczekiwane estymaty

sprzedażowe – w pierwszych 24 miesiącach spodziewamy się sprzedaży na poziomie 412 000 sztuk tytułu. W związku z podpisaniem 

umowy z wydawcą – wolumeny te mogą ulec zwiększeniu, w szczególności w obszarze dystrybucji fizycznej.
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1 rok sprzedaży 2 rok sprzedaży

Oczekiwane wyniki sprzedaży War Hospital w pierwszych 24 miesiącach

PC Digital PC Retail Xbox Digital Xbox Retail PS5 Digital PS5 Retail

353 600 
sztuk 59 900 

sztuk

Oczekiwania sprzedażowe
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Dane dotyczące oczekiwań sprzedażowych mają charakter 

prognozy i mogą nie zostać zrealizowane



KOSZT KWOTA %

Wynagrodzenia 2 562 870 zł 80%

Hardware 180 500 zł 6%

Software 206 331 zł 5%

Biuro 5000 zł >1%

Obsługa księgowa 48 000 zł 1%

Obsługa prawna 120 000 zł 3%

Marketing 100 000 zł 3%

Pozostałe 40 500 zł 1%

Razem 3 263 201 zł

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA

WYNAGRODZENIA

HARDWARE

SOFTWARE

BIURO

OBSŁUGA KSIĘGOWA

OBSŁUGA PRAWNA

MARKETING

POZOSTAŁE

Budżet
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MODEL BIZNESOWY: ZALICZKA NA POCZET TANTIEM. UDZIAŁ WE WPŁYWACH ZE 
SPRZEDAŻY OD 1 kopii

PLATFORMY: PC/XBOX/PS5
PRAWA WYDAWNICZE: Globalne

Globalny wydawca War Hospital - Nacon
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Enemy of the State
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GATUNEK: IZOMETRIC shooter
Platforms: pc/xbox/ps5

STATUS ROZWOJU PROJEKTU: pierwsze spotkania z potencjalnymi wydawcami gry

Enemy of the State
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• Enemy of the State to zespołowa strzelanka 

izometryczna osadzona w świecie dwudziestolecia 

międzywojennego. 

• Gracze dzielą się na dwie drużyny – policję 

i mafię. Jedna drużyna ma za zadanie zaatakować 

bank i rabować kosztowności, podczas gdy druga 

drużyna ma za zadanie bronić banku i uniemożliwić 

drużynie przeciwnej wykonanie zadania.

Opis gry
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Zakres projektu przygotowaliśmy tak, aby osiągnąć jego rentowność zarówno poprzez odpowiednio oszacowaną skalę sprzedaży, 

jak i dobrą kontrolę części kosztowej i harmonogramu projektu. Najważniejsze dane dotyczące tych parametrów podano poniżej:

• GATUNEK: Isometric Team Shooter

• PlatforMY: PC, PS5, Xbox

• SRP: 29,90 USD

• Age Raiting: 16

• Time and Material: 28 months/20 FTE

Najważniejsze dane projektu
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Główne inspiracje
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Przez główną konkurencję rynkową Enemy of the State rozumie się gry o podobnej tematyce i strukturze narracyjnej. 

Zauważamy, że z biegiem czasu wymagania graczy w tym kierunku skupiają się na głębokiej immersji w świat 

przedstawiony i szerokim wpływie na jego rozwój i kształtowanie. Nasza gra odpowiada na te potrzeby rynku.

AVG. 250 000 
copies sold + DLC

Otoczenie produktowe

AVG. 1 100 000 
copies sold + DLC
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Źródło danych o sprzedaży: steamspy.com



01.2021

Pre – Production Start

01.2022

Prototype
Development

(Vertical Slice) Start

09.2022

Vertical Slice

04.2023

Alpha

12.2023

Beta  

05.2024

Release

Obecny status

Roadmapa projektu Enemy od the state
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Biorąc pod uwagę precyzyjne adresowanie gier i benchmarków rynkowych o podobnej tematyce, jednocześnie znając ryzyko powstania nowego IP, 

korzystając z szerokiego zakresu dystrybucji cyfrowej i fizycznej, a także wieloplatformowego i crossplayowego charakteru tytułu przedstawiamy 

przewidywane szacunki sprzedaży - w ciągu pierwszych 24 miesięcy spodziewamy się sprzedaży 450 000 egzemplarzy na wszystkich platformach 

wersji podstawowej gry.
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Prognozowane wyniki sprzedaż Enemy of the State
w pierwszych 24 miesiącach

PC Digital PC Retail Xbox Digital Xbox Retail PS5 Digital PS5 Retail

Prognoza sprzedaży
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Dane dotyczące oczekiwań sprzedażowych mają charakter 

prognozy i mogą nie zostać zrealizowane



Kolorowy świat lat 20. to nie tylko piękne stroje i obyczaje, ale także brutalna wojna o wpływy w 

trudnych czasach prohibicji i kryzysu światowej gospodarki.

• Stwórz własną drużynę po jednej ze stron: mafia lub siły 
federalne

• Walcz w wyjątkowej scenerii w USA, Europie i Azji

• W walce z wrogiem podejmuj trudne decyzje moralne –
zmiana stron jest zawsze możliwa

USP

Enemy of the State
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Dla lepszego zrozumienia całej koncepcji przedstawiamy główną pętlę rozgrywki w Enemy of the State

Enemy of the State – Pętla rozrywki
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W ciągu roku przedprodukcyjnego dokonaliśmy wielu analiz dotyczących wyglądu gry i tego, jak należy przekazać atmosferę epoki
prohibicji przy zachowaniu indywidualnego stylu graficznego, który na długo pozostanie w pamięci graczy i pozwoli tytuł do osiągnięcia 
wysokiego poziomu retencji rynkowej

▪ Concept Art – Mood Promo Art ▪ Concept art. – Technical art. for map

Dishonored 2 –
główna inspiracja

Koncepcja gry
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Bank 
Ambush

Koncepcja gry
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Koncepcja gry
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Koncepcja gry
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KOSZT KWOTA %

WYNAGRODZENIA 6 626 000 zł 83

HARDWARE 250 000 zł 3

SOFTWARE 282 000 zł 4

BIURO 280 000 zł 4

OBSŁUGA KSIĘGOWA 56 000 zł 0,5

OBSŁUGA PRAWNA 190 000 zł 2

MARKETING 200 000 zł 2

POZOSTAŁE 80 000 zł 0,5

RAZEM 7 964 000 zł

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA

WYNAGRODZENIA

HARDWARE

SOFTWARE

BIURO

OBSŁUGA KSIĘGOWA

OBSŁUGA PRAWNA

MARKETING

POZOSTAŁE

Budżet Enemy of the State
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Indie Premium jako 
Segment docelowy

Mały, ale efektywny zespół 
pozyskany z większych 

Spółek

Wieloplatformowość Współpraca z 
Wydawcami
światowymi

Filary Strategii Długoterminowej
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• Zaliczka na poczet tantiem – 680 000 EUR
• Przychody ze sprzedaży od pierwszej kopii gry 

War Hospital

Usługi Consultingowe

• Usługi konsultacji projektów gier
• Wsparcie w organizacji zespołów
• Przychody – ok. 10 000 PLN/miesięcznie

Przychody – 2 filary
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Partnerzy
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Emisja akcji serii C

• Wykonanie pierwszego zamkniętego prototypu 
(vertical slice) gry ,,Enemy of the State”

• Częściowe wykonanie zasadniczych prac 
produkcyjnych nad grą ,,Enemy of the State”
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Planowana emisja akcji

Do 

3 mln zł

Emitent planuje pozyskać środki mające 
zapewnić doprowadzenie gry do etapu 
gotowego vertical slice, 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. 

Po ukończeniu wersji „vertical slice” Spółka 
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. 



Nazwa spółki Brave Lamb Studio S.A. (KRS: 0000703804)

Maksymalna wartość oferty 2.999.992,00 PLN

Liczba oferowanych akcji serii C Do 51.724 akcji serii C

Próg dojścia do skutku Co najmniej 25.862 akcji serii C

Cena za akcję 58 PLN

% udziałów w spółce/ wycena post-money 4,82%/ 62,3 mln PLN

Cele emisyjne
Wykonanie pierwszego zamkniętego prototypu (vertical slice) gry ,,Enemy of the 
State”, częściowe wykonanie zasadniczych prac produkcyjnych nad grą ,,Enemy of 
the State”

Docelowy rynek notowań NewConnect, złożenie wniosku o wprowadzenie 1/2Q 2022 r.

Terminy oferty

I transza emisji akcji serii C (Transza Dużych Inwestorów): 4.11.2021 r. – 10.11.2021 r.

Minimalny zapis w ramach pierwszej transzy: 400 akcji

II transza emisji akcji serii C (Transza CrowdConnect.pl): 11.11.2021 r. – 18.11.2021 r.
Minimalny zapis w ramach drugiej transzy: 50 akcji

Miejsce udostępnienia informacji o warunkach emisji https://emisja.bravelambstudio.com
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Parametry oferty



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.

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 mające 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”.
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.
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Wybrane czynniki Ryzyka



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 akcje 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.

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, 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.

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.

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.
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Wybrane czynniki Ryzyka



Zespół o bardzo wysokich kompetencjach oraz doświadczeniu branżowym zdobytym w takim 
firmach jak: CD Projekt, CI Games czy Techland.

Podpisanie umowy wydawniczej z francuskim producentem i wydawcą gier, firmą Nacon – spółka 
zostanie globalnym wydawcą gry War Hospital.

Pozyskanie od Nacon prawie 700 tys. Euro zaliczki na pocztem tantiem ze sprzedaży gry – pozyskany 
kapitał powoli Spółce zamknąć budżet na produkcję War Hospital oraz przyspieszenie prac nad pre-
produkcją gry Enemy of the State.

Współpraca z największym brytyjskim muzeum historii wojskowości - Imperial War Museum
w Londynie – wsparcie merytoryczne przy realizacji gry War Hospital.

Podsumowanie
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Emitent

Brave Lamb Studio S.A.
ul. Krucza 16/22

00-526 Warszawa
E-mail: contact@bravelambstudio.com
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Oferujący w zakresie art. 72 pkt 1 i 3 ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi

Dom Maklerski INC S.A.
ul. Krasińskiego 16

60-830 Poznań

KRS: 0000371004
NIP: 7010277149

Regon: 142721519
Tel./fax.: +48 61 297 79 27

www.dminc.pl

Dom Maklerski INC SA posiada zezwolenie KNF 
w zakresie oferowania instrumentów finansowych 

(decyzja DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012) 
oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia 

lub zbycia instrumentów finansowych 
(DRK/WL/4020/35/18/2017/102/1)


