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Suplement nr 2 do Dokumentu Ofertowego 

Brave Lamb Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Opublikowanego w dniu 27 października 2021 r. 

sporządzonego w związku z ofertą publiczna od 25.862 do 51.724 akcji zwykłych na okaziciela serii C  

Pojęcia pisane w Suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym, zgodnie z 

załącznikiem nr 5): „Definicje skrótów”. 

W związku z udostępnieniem do publicznej wiadomości Suplementu do Dokumentu Ofertowego po rozpoczęciu 

przyjmowania zapisów na akcje serii C dotyczącego 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.   

W treści Dokumentu Ofertowego wprowadza się następujące zmiany: 

Zmiana nr 1  
 
Rozdział III, Punkt 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”, strona 43 
 

W ramach określenia podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, dodano uchwałę zarządu z dnia 
16 listopada w przedmiocie ustalenia parametrów emisji akcji serii C:  
 

Dodano:  
 

,,W dniu 16 listopada 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie ustalenia parametrów emisji akcji 
serii C zmieniając brzmienie § 4 Uchwały Zarządu z dnia 19 października 2021 r.    
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Zmiana nr 2 
 
Rozdział III, Punkt 7. „Zasady dystrybucji papierów wartościowych”, strona 53  

Było: 

,,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.” 
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Jest: 

,,Emisja została podzielona na transze: 

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

od godziny 10:00, do 10 listopada 2021 r., do godziny 23:59. 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, 

od godziny 10:00, do 23 listopada 2021 r., do godziny 23:59. 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.” 

 

Zmiana nr 3 
 
Rozdział III, Punkt 7. „Zasady dystrybucji papierów wartościowych”, strona 54 

Było: 

,,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.” 

 

Jest: 

,,Emisja została podzielona na transze: 

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

od godziny 10:00, do 10 listopada 2021 r., do godziny 23:59. Emitent zaoferuje w ramach pierwszej 

transzy do 20.000 sztuk akcji serii C; 

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

od godziny 10:00, do 23 listopada 2021 r., do godziny 23:59. 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.” 
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Zmiana nr 4 
 
Rozdział I, Punkt 1. „Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta”, strona 15 

Dodano: 

,,1.24. Ryzyko związane z wypłatą dywidendy 

Zgodnie z KSH, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie 

stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, bezwzględną 

większością głosów. Zarząd nie jest obowiązany do proponowania zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 

podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za dany rok obrotowy i nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje 

przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, to nie może zagwarantować, że zwyczajne 

Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. Chociaż Zarząd nie wyklucza 

wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, 

przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu 

płynności Spółki, to jak wskazano powyżej, nie ma pewności, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie 

uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy (zobacz również punkt III.8 poniżej). Na zdolność Spółki do wypłaty 

dywidendy mogą mieć wpływ także inne czynniki, a w szczególności perspektywy Spółki, przyszłe zyski, pozycja 

finansowa i szereg innych. 

Z uwagi na intensyfikację wydatków z tytułu nakładów na produkcję nowych gier, zamiarem Emitenta jest 

nierekomendowanie wypłaty dywidendy za lata 2021-2022. W dalszym horyzoncie wypłata dywidendy 

uzależniona będzie od bieżącej kondycji finansowej Emitenta oraz jego zdolności do generowania nadwyżek 

finansowych. W związku z powyższym, istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie wypłacał dywidendy akcjonariuszom 

w przyszłości.” 

 

Zmiana nr 5 

Rozdział II, Punkt 1. „Emitent”, strona 25 

Zamieszczono podpisane przez reprezentację Brave Lamb Studio S.A. Oświadczenie Emitenta w zakresie 

odpowiedzialności za informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym. Oświadczenie zamieszczono na stronie 

156 (ostatnia strona Dokumentu Ofertowego), jednocześnie usuwając wcześniejsze oświadczenie ze strony 25. 

Treść nowego oświadczenia zawarto poniżej: 
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Zmiana nr 6 
 
Rozdział III, Punkt 2. „Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych”, strona 40 

Dodano:  
 

,, W dniu 9 listopada 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tovildo Investments SA 
(obecnie Brave Lamb Studio SA) podjęło uchwałę nr 4 w przedmiocie wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu 
w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
pod nazwą NewConnect oraz do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych 
oraz w sprawie dematerializacji akcji: 
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Zmiana nr 7 
 
Rozdział I, Punkt 1. „Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta”, strona 11: 

Było:  

,,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.” 

 

Jest:  

,,1.7. Ryzyko związane z historycznym brakiem przychodów ze sprzedaży 

Dotychczasowa działalność Emitenta koncentrowała się na procesie produkcji gier i nie pozwalała na osiąganie 

przychodów ze sprzedaży. Z uwagi na ponoszone koszty bieżące, Spółka pozostaje nierentowna. W roku 2020 

Brave Lamb Studio zanotował stratę netto na poziomie 25.678,67 złotych, natomiast w roku 2019 wynik 

finansowy był równy 0,00 złotych. Strata z roku 2020 została pokryta z kapitału zapasowego Spółki. W przypadku 

generowania strat w latach kolejnych Spółka planuje pokrywać ja z kapitału zapasowego lub zysku kolejnych 

okresów. 

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.” 
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Zmiana nr 8 

Rozdział III, Punkt 7.3. „Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania 

zapisem”, strona 54-55 

Dodano: 

Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa 

emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania: 18.04.2022 r. 

 

 

 


