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Brave Lamb Studio to polski producent gier 
w segmencie Indie Premium będący częścią 
Rodziny Movie Games 
 
Celem studia jest dostarczanie tytułów 
nastawionych na głęboką narrację popartą 
koniecznością dokonywania przez gracza 
trudnych moralnie wyborów

Spółka złożona jest ze specjalistów mających 
za sobą wiele lat doświadczenia w branży, 
pracujących dla takich firm jak CD Projekt, 
CI Games, Flying Wild Hog czy Techland

Specjaliści studia pracują obecnie nad 
dwiema produkcjami: War Hospital oraz 
Enemy of the State

Spółka podpisała umowę wydawniczą 
z francuskim producentem i wydawcą gier, 
firmą Nacon – globalny wydawca gry 
War Hospital

Spółka pozyskała od Nacon kilkaset 
tysięcy euro zaliczki na poczet tantiem 
ze sprzedaży gry

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 Produ-

cent w firmie Si7 Studio. Pracował jako Head of Studio  
w spółce Ice Flames, gdzie zrealizował projekt Pure Far-
ming 2018. Ekspert ds. produkcji gier, level i game desi-
gnu, a także marketingu branży gier.

Jako inwestor giełdowy oraz ma-
nager posiada doświadczenie  
w budowaniu wartości, zarzą-
dzaniu oraz rozwoju spółek, za-

równo prywatnych jak i publicznych. W Brave 
Lamb Studio odpowiedzialny jest za strategię, fi-
nanse oraz kontakty z inwestorami.

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

promocyjny i reklamowy, a tryb oferty publicznej nie wymaga sporządzenie i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Brave Lamb Studio S.A. oraz szczegółów oferty 

publicznej są dostępne na stronie crowdconnect.pl oraz bravelambstudio.com, a prezentowany materiał nie stanowi podstawi rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Brave Lamb Studio S.A.
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Realizacja pierwszej gry „War Hospital” – roz-
grywka umiejscowiona będzie w realiach I woj-
ny światowej. Gra zostanie wydana na plat-
formę PC i konsole nowej generacji. Wsparcie 
merytoryczne zapewnia War Imperial Museum.

Harmonogram prac:
Q1 2022 – zakończenie prac nad wersją Alpha
Q2 2022 – zakończenie prac nad wersją Beta
Q1 2023 – release gry

Szeroko zakrojone działania promocyjne gry 
War Hospital przy wsparciu i bliskiej współpracy 
z wydawcą – Nacon.

Rozpoczęcie prac nad produkcją drugiej gry: 
„Enemy of the State” – rozgrywka umiejscowio-
na będzie w realiach Stanów Zjednoczonych lat 
20. Inspiracją do stworzenia tego tytułu, twórcy 
czerpali z takich znanych produkcji jak: Omerta: 
City of Gangsters, Empire of Sin oraz Mafia.

Harmonogram prac:
Q1 2022 – rozpoczęcie prac nad prototypem
Q3 2022 – vertial slice
Q2 2023 – zakończenie prac nad wersją Alpha
Q4 2023 – zakończenie prac nad wersją Beta
Q2 2024 – release gry 
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Planowane realizacje gier

War Hospital to strategia czasu rzeczywistego z ele-
mentami RPG.

Akcja War Hospital osadzona została w 1917 roku.  
W czasie przygody gracz wciela się w postać eme-
rytowanego lekarza majora Henry’ego Wellsa. W wy-
niku wybuchu I wojny światowej doktor zostaje przy-
wrócony do służby. Trafia on na front francuski, gdzie 
musi poprowadzić szpital polowy.

Premiera gry planowana jest na Q1 2023

WAR HOSPITAL ENEMY OF THE STATE

Enemy of the State to zespołowa strzelanka izome-
tryczna osadzona w świecie dwudziestolecia mię-
dzywojennego. 

Gracze dzielą się na dwie drużyny – policję i mafię. 
Jedna drużyna ma za zadanie zaatakować bank  
i rabować kosztowności, podczas gdy druga druży-
na ma za zadanie bronić banku i uniemożliwić dru-
żynie przeciwnej wykonanie zadania.

Premiera gry zaplanowana jest na Q2 2024

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a tryb oferty publicznej nie wymaga sporządzenie i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjne-
go. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Brave Lamb Studio S.A. oraz szczegółów oferty publicznej są dostępne na stronie crowdconnect.pl oraz bravelambstudio.com, a prezentowany 
materiał nie stanowi podstawi rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Brave Lamb Studio S.A.
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Planowana emisja akcji

Emisja akcji serii C

Parametry oferty

3 mln złdo

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

Częściowe wykonanie zasadniczych prac produkcyjnych 
nad grą ,,Enemy of the State”

Emitent planuje pozyskać środki mające zapewnić doprowadzenie gry do etapu gotowego vertical slice, który stano-
wić 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 towa-
rzyszyć 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: 4.11.2021 r. – 10.11.2021 r.

II transza emisji akcji serii C: 11.11.2021 r. – 18.11.2021 r.

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

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a tryb oferty publicznej nie wymaga sporządzenie i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjne-
go. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Brave Lamb Studio S.A. oraz szczegółów oferty publicznej są dostępne na stronie crowdconnect.pl oraz bravelambstudio.com, a prezentowany 
materiał nie stanowi podstawi rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Brave Lamb Studio S.A.


