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Dokument Informacyjny
Sporządzony na potrzeby wprowadzenia:
- nie więcej niż 31.332.240 Akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,05 zł każda,
- nie więcej niż 31.332.240 Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,05 zł każda,
- 156.661.200 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L,
do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony
o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych
w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w
związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

w związku z ubieganiem się
tym dokumentem do obrotu
Giełdę Papierów Wartościowych
których inwestowanie może być

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie
stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym
lub równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty
finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny
być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą
inwestycyjnym.
Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie SA pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze
stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 17 października 2011 roku

Autoryzowanym Doradcą w związku z wprowadzeniem do ASO instrumentów finansowych objętych
niniejszym Dokumentem Informacyjnym jest:
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Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy
Firma
Siedziba
Adres siedziby
Telefon
Faks
Adres poczty elektronicznej
Strona Internetowa

IPO Doradztwo Strategiczna Spółka Akcyjna
Warszawa, Polska
00-534 Warszawa, ul. Mokotowska 56
(+48 22) 625 70 55
(+48 22) 625 70 55
ipo@ipo.com.pl
www.ipo.com.pl

W imieniu Autoryzowanego Doradcy – IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie, Polska, działają:
Cezary Nowosad
Jarosław Ostrowski
Edmund Kozak
Łukasz Piasecki

-

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Prokurent

Sposób reprezentacji IPO Doradztwo Strategiczne SA:
- dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu działając łącznie z prokurentem

Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych udzielonych przez Emitenta, brał udział w sporządzaniu całego
Dokumentu Informacyjnego.
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Oświadczenie Emitenta

Firma
Siedziba
Adres siedziby
Telefon
Faks
Adres poczty elektronicznej
Strona internetowa

Nicolas Games Spółka Akcyjna
Katowice, Polska
40-018 Katowice, ul. Graniczna 54
(+48 32) 494 33 05
(+48 32) 494 33 11
biuro@nicolasgames.pl
www.nicolasgames.pl

W imieniu emitenta działają:
Tomasz Majka

- Prezes Zarządu

Emitent jest odpowiedzialny za wszelkie informacje zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym.
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Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres, wraz z numerami
telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej,
identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej
identyfikacji podatkowej

Dane Emitenta

Firma

Nicolas Games Spółka Akcyjna

Forma prawna

Spółka Akcyjna

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres Emitenta

40-018 Katowice, ul. Graniczna 54

Fax
Telefon

(+48 32) 494 33 11
(+48 32) 494 33 05

Adres strony internetowej
Adres poczty elektronicznej

www.nicolasgames.pl
biuro@nicolasgames.pl

KRS
REGON

0000300780
278163028

NIP

644-31-55-839

Źródło: Emitent

1.2

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych
wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza się do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:
1)
2)
3)

nie więcej niż 31.332.240 Akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,05 zł każda,
nie więcej niż 31.332.240 Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,05 zł każda
156.661.200 praw poboru Akcji serii L.

Emitent informuje, iż akcje serii L wprowadzane do obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego inkorporują takie
same prawa jak wcześniej notowane akcje Spółki Emitenta serii A,B,C,D,E,F,G,H,I oraz J. W szczególności tożsame dla wszystkich
akcji Emitenta jest prawo do dywidendy, określone w § 28 Statutu Spółki.
Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych

Akcje serii L
Dnia 13 września 2011 roku miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Nicolas Games S.A., które w wyniku
ogłoszonej przerwy podjętej Uchwałą nr 5 w sprawie: ogłoszenia przerwy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod
firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna, zostało kontynuowane w dniu 4 października 2011 r. na którym podjęta została uchwała o
emisji Akcji serii L.
Akcje serii L zostały wyemitowane na mocy Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Nicolas Games
Spółka Akcyjna z dnia 4 października 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii L
(Akt notarialny Repertorium A numer 3215/2011 sporządzony w dniu 4 października przez Notariusz Katarzynę Różycką w
Kancelarii Notarialnej w Będzinie przy ul. Rybnej 1).
W Uchwale nr 6 z dnia 4 października 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wprowadzić Akcje serii L, prawa
poboru akcji serii L i Prawa do Akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
Akcje serii L nie są objęte umowami lock-up.
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Akcje serii L są emitowane na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego poprzez emisję akcji serii L z dnia 4 października 2011 r. Zgodnie z powoływaną uchwałą podwyższenie kapitału
zakładowego spółki Emitenta zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 31.332.240 akcji zwykłych na
okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja.
Akcje serii L zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom, którym przysługuje prawo poboru, tj. w drodze subskrypcji
zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2 KSH). Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 października 2011 r.
przewiduje, iż za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie 1 prawo
poboru, przy czym do objęcia jednej akcji nowej emisji serii L konieczne jest posiadanie pięciu jednostkowych praw poboru.
Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. Dzień prawa poboru został ustalony na dzień 26 października 2011 r.
Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2011 r.
W powoływanej Uchwale nr 6 Zarząd Emitenta upoważniony został do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty
publicznej Akcji serii L, w szczególności zasad, terminów i trybu subskrypcji oraz przydziału Akcji serii L, złożenia oświadczenia o
wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do
treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i
prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą publiczną Akcji serii L. Cena emisyjna Akcji serii L
została ustalona na poziomie 0,15 zł (piętnaście groszy) za jedną akcję.

Prawa poboru Akcji serii L
Prawa poboru przysługują ze wszystkich istniejących akcji Emitenta tj. z 156.661.200 akcji. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną
na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru, przy czym do objęcia jednej akcji nowej
emisji serii L konieczne jest posiadanie pięciu jednostkowych praw poboru. Prawa poboru Akcji serii L inkorporują w sobie
uprawnienie dotychczasowych akcjonariuszy do pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji (art. 433 KSH), przy czym zgodnie z
§128 Szczegółowych Zasad Działania KDPW dotychczasowym akcjonariuszem jest osoba, która z upływem dnia ustalenia prawa
poboru była właścicielem akcji dających prawo poboru.
W odniesieniu do praw poboru akcji nowej emisji serii L dotychczasowym akcjonariuszom za każdą jedną akcję Emitenta
przysługiwać będzie jedno prawo poboru, przy czym do objęcia jednej akcji nowej emisji serii L konieczne jest posiadanie pięciu
jednostkowych praw poboru. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w Uchwale nr 6 z dnia 4 października 2011 r. ustaliło, iż dzień
prawa poboru przypada na dzień 26 października 2011 r. W związku z powyższym prawo poboru przysługuje tym akcjonariuszom,
którzy z upływem tego dnia byli właścicielami dotychczas wyemitowanych akcji Emitenta.
Harmonogram zapisów na Akcje serii L zostanie opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Prawa do Akcji serii L
Zgodnie z art. 3 pkt 29) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Prawa do Akcji nowej emisji serii L powstaną po złożeniu
zapisów na Akcje serii L w momencie dokonania przydziału tych akcji inwestorom. Prawa do Akcji serii L będą uprawniać do
otrzymania zdematerializowanych Akcji serii L. Prawa do Akcji serii L wygasną w chwili rejestracji tych akcji przez KDPW lub też w
przypadku odmowy rejestracji podwyższenia kapitału z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o odmowie
wpisu.
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Łączne koszty emisji akcji serii L wyniosły 117.050 zł w podziale na następujące koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty wraz ze sporządzeniem dokumentu informacyjnego i kosztami doradztwa: 100.000 zł
b) promocji oferty: 0,00 zł;
c) inne koszty tj. opłaty skarbowe, notarialne wyniosły 17.050 zł.
Na dzień sporządzenia dokumentu Informacyjnego podwyższenie kapitału zakładowego, obejmujące akcje serii L nie zostało
zarejestrowane w KRS.

Zwolnienie z obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego
Na podstawie z art. 7 ust 3 pkt 6 w zw. art. 7 ust 3b oraz art. 41 pkt 1 lit. c Ustawy o ofercie publicznej dokonywanie przez
Emitenta Oferty publicznej Akcji serii L na rynku NewConnect w ASO w drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa
poboru Akcji serii L dla dotychczasowych akcjonariuszy nie wymaga sporządzania prospektu emisyjnego, ani ubiegania się o
zatwierdzenie prospektu emisyjnego oraz nie wymaga sporządzania memorandum informacyjnego, ani ubiegania się o stwierdzenie
równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym. Cena
emisyjna Akcji serii L została ustalona na 0,15 zł, czyli wartość całej oferty na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego
wynosi 4.699.836 zł i nie przekroczy równowartości 2,5 mln EUR.
Z emisją i Ofertą publiczną Akcji serii L związane są prawa poboru Akcji serii L oraz prawa do akcji serii L, dla których także nie
występuje obowiązek sporządzania prospektu emisyjnego ani ubiegania się o zatwierdzenie prospektu emisyjnego oraz obowiązek
sporządzania memorandum informacyjnego ani ubiegania się o stwierdzenie równoważności informacji zawartych w memorandum
informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym.
Nie istnieje obowiązek sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego dla wyżej wskazanych papierów
wartościowych w związku z ubieganiem się o wprowadzenie wskazanych papierów wartościowych do obrotu na rynku NewConnect
w ASO.
Wyżej wskazane papiery wartościowe nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

1.3

1.3.1

Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych
świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także
przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę
lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązków dokonania określonych
zawiadomień
Uprzywilejowanie Akcji Emitenta

Żadne spośród akcji Emitenta nie są uprzywilejowane.

1.3.2

Ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta

Statut Nicolas Games S.A. nie przewiduje żadnych ograniczeń w obrocie Akcjami Emitenta.

1.3.3

Ograniczenie 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 Euro, (dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców równowartość
1.000.000.000 Euro) nałożono obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji 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:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
11

Dokument Informacyjny

3)
4)

Zgodnie
1)
2)

3)
4)
5)

Nicolas Games S.A.

utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
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.
z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
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,
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 b)
wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub
tych akcji albo udziałów,
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,
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,
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 i 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
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wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał
nieprawdziwe dane. 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
m.in. 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 pięćdziesięciokrotności 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 podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji, zbycie całości lub części majątku
przedsiębiorcy, zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki,
nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. 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.

1.3.4

Ograniczenia wynikające z rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorstw

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, ograniczające swobodny obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych
w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (zwanego
dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji).
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc
obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:
a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 5 000 000 000
Euro, oraz
b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w
koncentracji wynosi więcej niż 250 000 000 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 ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy;
a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2 500 000 000 Euro,
b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących
w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 Euro,
c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących
w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 Euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 000 000 Euro, oraz
d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących
w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 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.
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w
przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a
po:
a) zawarciu umowy,
b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub
c) przejęciu większościowego udziału.
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Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również dokonać w przypadku,
gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Koncentracja
wspólnotowa wymaga zgody Komisji.

1.3.5

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, jakie podmioty obowiązane są do niewykorzystywania
informacji poufnej. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu są to m. in. osoby posiadające informację poufną w związku
z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem akcji spółki, lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji
zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. Są to
w szczególności:
a) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli
rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze, lub
b) akcjonariusze spółki publicznej, lub
c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub dominującym wobec emitenta
lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub
d) maklerzy lub doradcy.
Są to również osoby, które posiadają informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa albo posiadają informację poufną
uzyskaną w inny sposób niż wyżej wymienione, jeżeli wiedziały lub przy dołożeniu należytej staranności mogły się dowiedzieć, że
jest to informacja poufna.
Art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania informacji
poufnej oraz do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja.
Zgodnie z art. 156 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub
zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu
tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej
powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te:
1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw
członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy
transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo
2) nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa
członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego
w pkt 1;
3) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są
przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest
dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo
4) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena
lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 3.
Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą,
w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek
własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi.
Zgodnie z art. 159 ust. 1a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą,
w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest
doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności
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powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek
własny lub osoby trzeciej.
Okresem zamkniętym jest (art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi):
1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną (wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a informacji poufnej dotyczącej
Emitenta lub określonych w ust. 1 instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
2) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy
końcem roku obrotowego, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego
ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna (wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych
finansowych, na podstawie których został sporządzony dany raport,
3) w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem
zakończenia danego półrocza, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od
pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna (wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do
danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany raport,
4) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy
dniem zakończenia danego kwartału, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od
pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna (wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do
danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany raport.

Zgodnie z art. 159 ust. 1b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do czynności
dokonywanych:
1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zleciła
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek
decyzje inwestycyjne albo
2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz
innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego
okresu zamkniętego, albo
3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo
4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, wezwania do zapisywania się
na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo
5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo
6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod
warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu
zamkniętego.
Osoby wchodzące w skład organów nadzorczych lub zarządzających Emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące
w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących
bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego
rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego
informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących
akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych od obrotu na
rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
Zgodnie z art. 161a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zakazy i wymogi, dotyczące informacji poufnych i okresów
zamkniętych określone w art. 156-160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym wynikające z przepisów wydanych na
podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4. Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi tj. m.in. do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (czyli także do akcji notowanych na rynku NewConnect).

1.3.6

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:
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kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 /3%, 50% ,75% albo 90% ogólnej liczby głosów w
spółce publicznej,
1
- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 /3%, 50%,75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej
1
spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%,15%, 20%, 25%, 33%, 33 /3%, 50%, 75%
albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby
głosów
jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę nie później niż w terminie 4 dni
roboczych od dnia w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności
mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku
regulowanym – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.
-

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej zawiera informacje o:
- dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
- liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie
głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
- liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych
akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
- informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia
zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku
z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów;
- podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;
- osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie, tj. o podmiotach, w przypadku których osiągnięcie
lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji
przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do
wykonywania prawa głosu.
W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie, o którym
mowa powyżej powinno zawierać także informacje określone w art. 69 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o ofercie publicznej (tj. informacje o
liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych
akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, a także informacje o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym
udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów)
odrębnie dla akcji każdego rodzaju.
W przypadku zmiany zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia
zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału, należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej
zmiany, poinformować o tym Komisję oraz tę spółkę.
Obowiązki 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) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już
wyemitowanych akcji spółki publicznej;
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
W przypadku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1, zawiera również informacje o:
1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku
nabycia akcji;
2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;
3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
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.
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Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego
zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub
przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązku zawiadomienia, określonego w ww. art. 69 Ustawy o ofercie
publicznej. W przypadku naruszenia tego obowiązku prawo głosu z takich akcji nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku
głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia akcjonariuszy (art. 89 ust. 1 pkt 1 i ust. 3).
Zgodnie z art. 87 obowiązki dotyczące zawiadomienia spoczywają odpowiednio:
1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku
z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;
2) na funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w
tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych
w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi,
b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa
liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy
o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych,
z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym
zgromadzeniu,
c)
przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do
wykonywania prawa głosu;
4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do
wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do
sposobu głosowania;
5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec
spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych
obowiązków;
6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie
zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.
Obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi
zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania.
W przypadkach, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej, obowiązki zawiadomienia mogą być wykonywane przez jedną ze stron
porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.
Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5 powyżej, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:
1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby
pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;
2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów
wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych;
4) jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych powyżej:
1) po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;
2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt 4 - wlicza się liczbę głosów z
akcji objętych pełnomocnictwem;
3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone
z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.
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Obowiązki publicznych wezwań, o których mowa w art. 72-74 Ustawa o ofercie publicznej, zgodnie z art. 75 ust. 3 pkt 1 – nie
powstają w przypadku nabywania akcji wprowadzonych do alternatywnego sytemu obrotu, które nie są przedmiotem ubiegania się
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub nie są dopuszczone do tego obrotu. Powyższe wyłączenie znajduje
zastosowanie w przypadku akcji Emitenta, gdyż żadna z tych akcji nie jest przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie, ani
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a akcje Emitenta wprowadzane są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu.
Zgodnie z art. 75 ust 4 Ustawy o ofercie publicznej, Akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być
przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia
finansowego w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 3 pkt 4. Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w
przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

1.3.7
1.3.7.1

Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji
Prawa majątkowe wynikające z posiadania akcji

Prawo do udziału w zysku rocznym, tj. prawo do dywidendy (art. 347-348 k.s.h.)
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który
został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, zwyczajne
walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień
powzięcia uchwały, albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia stosownie do art. 348 § 3 k.s.h.
W dniu dywidendy po stronie akcjonariusza powstaje roszczenie o wypłatę dywidendy za dany rok obrotowy . Roszczenie staje się
wymagalne od dnia terminu wypłaty dywidendy. Termin wypłaty dywidendy w spółkach publicznych ustalany jest przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku. Ponadto przy określaniu terminu wypłaty dywidendy należy mieć na uwadze
brzmienie § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, zgodnie z którym dzień wypłaty dywidendy może przypadać
najwcześniej dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy.
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o
niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które
mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę te należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które
zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe
(art. 348 §1 Ksh). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia,
częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat. Roszczenie o wypłatę dywidendy – jako roszczenie
majątkowe – ulega przedawnieniu, zgodnie z art. 117, 118 i 120 ust. 1 Kodeksu cywilnego, po upływie 10 lat licząc od dnia terminu
wypłaty dywidendy.

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. prawo poboru (art.
433 k.s.h.)
Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. W interesie spółki Walne
Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga
większości co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku,
gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, gdy:
− uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową
(subemitenta) z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na
warunkach określonych w uchwale,
− uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo
poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.
Prawo poboru jest papierem wartościowym, który powstaje na koniec Dnia Prawa Poboru poprzez rejestrację dokonywaną w
KDPW, w efekcie czego na rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza Spółki pojawi się tyle praw poboru ile
Akcjonariusz posiadał akcji na koniec Dnia Prawa Poboru. Prawo poboru jest zbywalne i może być przedmiotem obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu.
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Prawo Do Akcji
Prawo do Akcji upoważnia jego posiadacza do otrzymania jednej akcji Emitenta w chwili rejestracji akcji w KDPW. Prawo do Akcji
jest prawem zbywalnym i może stanowić przedmiot obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku
likwidacji Emitenta.
Zgodnie z art. 474 Ksh akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku spółki, pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej
wierzycieli. Majątek ten dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał
zakładowy spółki. Wielkość wpłat dokonanych przez akcjonariusza na kapitał zakładowy spółki ustala się na podstawie liczby i
wartości posiadanych przez niego akcji.
Realizacja prawa do udziału w majątku likwidacyjnym uzależniona jest od spełnienia następujących przesłanek:
− po pierwsze, muszą być zaspokojone lub zabezpieczone roszczenia wierzycieli spółki; zaspokojeniu podlegają roszczenia
wymagalne i bezsporne, zabezpieczeniu zaś roszczenia sporne lub jeszcze niewymagalne (np. poprzez złożenie
odpowiednich kwot do depozytu sądowego),
− po drugie, wartość majątku spółki przewyższa wartość wszystkich zobowiązań, a więc po ich pokryciu pozostaje nadwyżka
do podziału pomiędzy akcjonariuszy,
−
po trzecie, musi upłynąć co najmniej rok od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli do
zgłoszenia ich wierzytelności wobec likwidowanej spółki.
Żadne z akcji Emitenta nie są uprzywilejowane co do podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Ponadto Statut Spółki nie
określa żadnych innych zasad podziału tego majątku, zatem posiadacze akcji Emitenta mają prawo do udziału w majątku
likwidacyjnym spółki, proporcjonalnie do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy.
Prawo do rozporządzenia akcjami Emitenta.
Zgodnie z art. 337 § 1 k.s.h. akcje Emitenta są zbywalne. Przez rozporządzenie akcją należy rozumieć przede wszystkim jej zbycie
(przeniesienie własności na nabywcę) oraz inne rozporządzenia, takie jak ustanowienie na niej zastawu lub prawa użytkowania oraz
wydzierżawienie.
Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela
Statut Emitenta wyłącza możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne (§ 7 ust. 7 Statutu). Zamiana akcji imiennych na
okaziciela będzie możliwa zgodnie z art. 334 § 2 k.s.h. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego żadne akcje
Emitenta nie są akcjami imiennymi.
Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach (art. 340 § 3 k.s.h.)
W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów
wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z
tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
Uprzywilejowanie akcji (art. 351 § 1 k.s.h.)
Akcje Spółki nie są uprzywilejowane.

1.3.7.2

Prawa korporacyjne (organizacyjne) wynikające z posiadania akcji

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o
umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw (art. 400-401 k.s.h.)
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia; statut może
upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą
kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci
elektronicznej.
Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie
zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym
żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty
zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą
zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.
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
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uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd
emitenta jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego
zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
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. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas
walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 4061 - 4063 k.s.h.)
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 zgodnie z przepisami 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, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego
zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt
papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą walnego
zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.
Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 k.s.h.)
Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych
akcji.
Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (art. 422-427 k.s.h.)
Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu
pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały.
Prawo do wytyczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz
poszczególnym członkom tych organów lub akcjonariuszowi, który:
− głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcji
niemej),
− został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
− nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób wadliwy lub podjęto
uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa (art. 428 k.s.h.)
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji
dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd może udzielić informacji na
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piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, z tym, że nie później niż w terminie dwóch tygodni
od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.
Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub
spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego
odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje
są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im
odpowiedzi. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących
spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie.
Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę
Emitentowi (art. 486-487 k.s.h.)
Jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu
wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może
wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się
na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o
odszkodowanie.
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 k.s.h.)
Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być
dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
Prawo do żądania, aby spółka handlowa, będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h. wobec określonej spółki
handlowej lub spółdzielni, będącej akcjonariuszem Emitenta (art. 6 § 4 i § 5 k.s.h.)
Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta ma prawo zwrócić się do spółki handlowej z żądaniem
udzielenia informacji na piśmie czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu powyższych przepisów k.s.h,
wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej również akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz, wspólnik, członek
zarządu albo rady nadzorczej Emitenta może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi
osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.
Prawa związane z dokumentacją Emitenta:
- prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 k.s.h.),
- prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem
sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 k.s.h.),
- prawo do dostępu do informacji i dokumentacji dotyczących Walnego Zgromadzenia wynikające z obowiązku Spółki
zamieszczania ich na stronie internetowej (art. 4023 k.s.h.),
- prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo do żądania wydania odpisu wniosków
w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, prawo akcjonariusza do żądania przesłania mu
listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną (art. 407 k.s.h.),
- prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz prawo do otrzymania
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał, prawo do dostępu do wyników głosowań wynikające z obowiązku Spółki
zamieszczania ich na stronie internetowej (art. 421 k.s.h.),
- prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, 540,
561 k.s.h.).

1.3.7.3

Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości

Intencją Zarządu Emitenta jest reinwestycja wypracowanych środków własnych w takie projekty rozwojowe, opracowane
wewnętrznie, które przyniosą Emitentowi stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału przewyższającą oczekiwane stopy zwrotu
z innych dostępnych na rynku możliwości inwestycyjnych o porównywalnym ryzyku. W ten sposób Zarząd zamierza realizować
strategię budowy długoterminowego wzrostu wartości Emitenta dla jego Akcjonariuszy.
Zgodnie z § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości
dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”)
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oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do
dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie następować za
pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym
zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z § 112 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje 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 akcjonariuszy.
Ustalenie terminów wypłaty dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy będzie przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW
(§ 106 - § 115 Szczegółowych Zasad Działania KDPW).
Zgodnie
z
§
15
Regulaminu
ASO
emitenci
instrumentów
finansowych
wprowadzonych
do
obrotu
w alternatywnym systemie zobowiązani są informować niezwłocznie Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych z
emitowaniem instrumentów finansowych, o których wprowadzenie do obrotu zamierzają się ubiegać lub wykonywaniem praw
z instrumentów już notowanych, jak również o podjętych w tym zakresie decyzjach, oraz uzgadniać z Organizatorem
Alternatywnego Systemu te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób dokonywania obrotu
w alternatywnym systemie.

1.3.8

1.3.8.1

Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem
instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika
podatku
Opodatkowanie dochodów osób prawnych

Dochodem ze sprzedaży akcji, podlegającym opodatkowaniu, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania,
osiągnięta w roku podatkowym, przy czym przychodem jest kwota otrzymana ze sprzedaży akcji, natomiast kosztem uzyskania
przychodu są wydatki poniesione na nabycie tych akcji. Dochód ze sprzedaży akcji jest opodatkowany na zasadach ogólnych i łączy
się z dochodami z innych źródeł. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek wynosi 19%
podstawy opodatkowania.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani bez wezwania składać
deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na
rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od
początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.
Podatnicy mogą również deklarować dochód lub stratę w sposób uproszczony, na zasadach określonych w art. 25 ust. 5-6 Ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zastosowanie stawki podatku, wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nieodebranie podatku
zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych
uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.
1.3.8.2

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych

Zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia
papierów wartościowych i 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, podatek dochodowy wynosi 19%
uzyskanego dochodu.
Dochodem, o którym mowa powyżej, 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 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 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. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38,
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−

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.
Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja praw z nich wynikających
następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (art. 30b ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Opisane powyżej zasady opodatkowania stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których
stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów
podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
Zgodnie z art. 30b ust. 6 po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w
art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również
dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, 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 i
obliczyć należny podatek dochodowy.
Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do dnia 30 kwietnia roku
następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych
wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach
określonych w art. 30b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
1.3.8.3

Opodatkowanie dochodów z dywidendy w stosunku do osób prawnych

Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach, w tym także:
− dochodu z umorzenia akcji,
− dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji,
− wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,
− dochodu przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego,
− dochodu stanowiącego równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej
podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
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:
− 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;
− uzyskującym dochody (przychody) 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;
− spółka, uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale emitenta;
− odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest
spółka, o której mowa w tiret 2, albo położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki, o której
mowa w tiret 2.
Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej
posiada akcje w spółce wypłacającej te należności (nie mniej niż 10%) nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma
również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji, upływa po dniu uzyskania tych
dochodów.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji),
w wysokości określonej w ust. 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 akcji (w wysokości 10% akcji w kapitale zakładowym) nieprzerwanie przez okres dwóch lat,
spółka uzyskująca dochody (przychody) będzie zobowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19%
przychodów w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba prawna utraciła prawo do zwolnienia.
Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym osoba prawna po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.
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Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółki, które dokonują wypłat należności z tytułu
przychodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, są obowiązane, jako płatnicy,
pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku
wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest
możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika
certyfikatem rezydencji.
W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, spółka pobiera podatek w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego.
Spółka przekazuje kwotę podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na
rachunek Urzędu Skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku
podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - na rachunek Urzędu Skarbowego, którym
kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać
Urzędowi Skarbowemu deklarację o pobranym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru.
1.3.8.4

Opodatkowanie dochodów z dywidendy w stosunku do osób fizycznych

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów)
z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.
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.
Przepisy dotyczące opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita
Polska.
Płatnicy przekazują kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
zaliczki (podatek) na rachunek Urzędu Skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według miejsca
zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie
posiada siedziby.
W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy są zobowiązani przesłać do Urzędu Skarbowego,
którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą
fizyczną według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według
ustalonego wzoru.
1.3.8.5

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) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego,
d) dokonywana 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 o obrocie instrumentami fianasowymi, a zatem także w ramach obrotu na rynku NewConnect. Nie
podlegają temu podatkowi także transakcje, których przynajmniej jedna strona jest na podstawie odrębnych przepisów
opodatkowana w związku z taką transakcją podatkiem od towarów i usług.
W przypadku, gdy żadna z ww. sytuacji nie wystąpi sprzedaż akcji będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych
(stawka podatku wyniesie 1%). W przypadku, gdy akcje wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zbywane są
bez korzystania z pośrednictwa podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, stawka podatku od czynności
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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.
1.3.8.6

Podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw
majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od
spadków i darowizn, jeżeli:
w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim lub miał
miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
- prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa albo
innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym.
Stopień pokrewieństwa zostaje ustalony w oparciu o art. 14 Ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ponadto, zgodnie z art. 4a
tej samej ustawy, małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha zostali zwolnieni od przedmiotowego
podatku. Zwolnienie to jest obwarowane jednak określonymi przepisami związanymi z obowiązkami informacyjnymi.
Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolny od podatku dochodowego jest
dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny – w części odpowiadającej kwocie
zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

1.4

Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów
dokonujących badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych
rewidentów dokonujących badania)

1.4.1

Osoby zarządzające Emitentem

Zgodnie z § 12 Statutu Spółki pierwszy Zarząd jest jednoosobowy, a jego Prezesem został wybrany Tomasz Majka. Członków
Zarządu na pięcioletnią kadencję powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

1.4.2

Autoryzowany Doradca

Dane Autoryzowanego Doradcy

Firma
Forma prawna

IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna
Spółka Akcyjna

Kraj siedziby
Siedziba i adres Emitenta

Polska
ul. Mokotowska 56, 000-534 Warszawa

Fax
Telefon

(+48 22) 625 70 55
(+48 22) 625 70 55

Adres głównej strony internetowej
Adres poczty elektronicznej

www.ipo.com.pl
ipo@ipo.com.pl

KRS
REGON

0000351323
140116441

NIP

521-33-39-423

Źródło: IPO Doradztwo Strategiczne SA

Osoby zarządzające Autoryzowanym Doradcą

Cezary Nowosad
Jarosław Ostrowski
Edmund Kozak

- Prezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
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Dane podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Emitenta

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego spółki Nicolas Games S.A. za 2010 rok była Kancelaria FinansowoKsięgowa „OMEGA” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zakątek 6a/49 – podmiot ten został wpisany na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdania finansowego pod numerem 1183. W imieniu Kancelarii działała Pani Emilia Sierant – biegły rewidenta,
wpisana na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3619/4514.
Podmiot zajmujący się badaniem sprawozdań spółki został wybrany zgodnie z przepisami prawa, a Pani Emilia Sierant, dokonująca
badania sprawozdań finansowych spółki spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

1.5

Wybrane dane finansowe Emitenta

Sprawozdania finansowe Emitenta są jednostkowe, sporządzane i badane stosownie do postanowień przepisów Ustawy
o rachunkowości.
Wybrane dane finansowe Emitenta

Wybrane dane finansowe (w tys. II kwartał II kwartał I
kwartał I
kwartał
31.12.2010 31.12.2009
zł)
2011*
2010
2011*
2010
Przychody
netto
ze
sprzedaży
1 815,4
612,6
515,3
396,7
3 371,7
-207,3
produktów, towarów i usług
831,4

-135,2

-136,5

-69,6

-826,7

-2 735,2

877,6

-106,7

-98,2

-46,7

-710,8

-2 667,1

Zysk brutto (przed opodatkowaniem)

847,7

-212,8

527,6

-74,2

1 157,9

-3 136,3

Zysk netto (po opodatkowaniu)

847,7

-212,8

527,6

-74,2

1 125,3

-3 136,3

Zobowiązania długoterminowe

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Zobowiązania krótkoterminowe

4 585,8

3 799,3

8 159,1

5 312,7

7 262,2

5 741,7

Kapitał własny

12 811,0

4 820,6

9 965,3

4 536,4

9 075,1

2 807,1

Zysk na działalności operacyjnej
EBITDA
=
zysk
operacyjny
amortyzacja

+

Źródło: Emitent
*dane nieaudytowane

Przychody ze sprzedaży osiągnięte w 2010 roku wynoszą 3.371,7 tys. zł. Są one znacznie lepsze niż osiągnięte w 2009, kiedy to
przychody wyniosły -207,3 tys. zł. Osiągnięte wówczas w 2009 roku przychody ze sprzedaży wynikające z wystawionych przez
Emitenta faktur wynosiły łącznie 1.623,1 tys. zł. Jednak w związku ze zmniejszoną sprzedażą na rynek detaliczny oraz dokonanymi
korektami wynikającymi ze zwrotów, jakie Spółka przyjęła w IV kwartale 2009 roku wartość przychodów w rachunku zysków i strat
na koniec roku obrotowego 2009 była ujemna i mniejsza, niż wynikało to z wystawionych przez nią faktur. Spadek przychodów ze
sprzedaży spowodowany był zmniejszeniem zapotrzebowania przez sieci handlowe na towary oferowane przez Spółkę, co z kolei
wpłynęło na jej wynik finansowy. Strata, jaką w 2009 roku odnotowała Nicolas Games S.A. wynika ze zwiększenia stanu towarów
na magazynie, które spowodowane było zwrotami.
Rok 2010 przyniósł znaczy wzrost przychodów. Poprawiająca się sytuacja makroekonomiczna oraz zmiana struktury działalności z
dystrybucyjnej na deweloperską przyczyniły się do rosnących przychodów ze sprzedaży.
Na wyniki finansowe odnotowane w 2010 roku znaczący wpływ miała realizacja strategii opartej o dewelopment własnych
programów oraz ograniczenie działalności dystrybucyjnej. Podpisane umowy dystrybucyjne w Europie na tworzoną własną grę
Afterfall: InSanity dały przekonanie, że założona przez Zarząd Spółki strategia jest słuszna i w następnych kwartałach i latach
będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe. W pierwszym kwartale 2010 roku na skutek wdrożenia programu
stabilizacyjnego ograniczone zostały koszty bieżące, jak również podjęto działania w celu restrukturyzacji zobowiązań.
Rozpoczęty w 2009 roku proces wyprzedaży towarów magazynowych został zakończony w czerwcu 2010 roku. Zmiana profilu
działalności z dystrybucyjnego na deweloperski przyczyniła się do stabilizacji i większej przewidywalności kosztów operacyjnych.
Profil deweloperski nie powoduje zagrożenia obniżenia wyniku finansowego spowodowanego korektami faktur za sprzedany towar.
Poprzednio korekty takie, wynikające z otrzymywanych zwrotów towarów od dystrybutorów, w głównym stopniu przyczyniły się do
odnotowanych w roku 2009 strat.
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Na znaczącą poprawę wyników w drugim kwartale w roku 2011 miały wpływ działania stabilizacyjne, podjęte przez Emitenta w
poprzednich kwartałach oraz zmiana struktury działalności z dystrybucyjnej na deweloperską w przypadku emitenta oznaczającą
koncentrację na tworzeniu i kreowaniu własnych gier komputerowych, a także znaczące rozwinięcie działalności Spółki. W
rezultacie przyczyniło się to do znacznie wyższych przychodów ze sprzedaży.

1.6
1.6.1

Czynniki Ryzyka
Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

1.6.1.1

Ryzyko związane z zasobami ludzkimi

Działalność w branży gier komputerowych prowadzona jest głównie w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników firmy.
Istotna jest w tym wypadku doskonała znajomość rynku, doświadczenie w projektowaniu gier, a przede wszystkim umiejętność
rozpoznawania potrzeb tak specyficznej i wymagającej grupy klientów, jakimi są miłośnicy gier komputerowych.
Dynamiczny rozwój oraz nasilająca się konkurencja ze strony nowych podmiotów na rynku zwiększają zapotrzebowanie na
wykwalifikowanych pracowników. Lepsze warunki pracy zaproponowane przez konkurencyjną firmę, mogą skłonić kluczowego
pracownika do odejścia i w dalszej perspektywie osłabić pozycję rynkową jego dotychczasowego pracodawcy.
Powyższe ryzyko jest jednak minimalne z uwagi na wieloletnią współpracę kluczowych pracowników firmy oraz prowadzoną przez
Spółkę politykę płac, zapewniającą adekwatne do kwalifikacji wynagrodzenie. Ponadto Emitent nawiązał współpracę z
Uniwersytetem Śląskim w celu współtworzenia nowych kierunków oraz specjalności z zakresu projektowania, grafiki oraz
programowania gier. Głównym celem współpracy jest integracja wspólnych działań i przedsięwzięć, zmierzających do pozyskania
zdolnych pracowników zaplecza kadrowego oraz technologiczno-intelektualnego Spółki.
1.6.1.2

Ryzyko opóźnień w produkcji gier

Opóźniające się premiery gier komputerowych są bardzo częstym zjawiskiem w branży. Opóźnienia te mogą być spowodowane
m.in. niespełnianiem przez produkt wymaganych norm jakościowych, czy też pojawieniem się usterek technicznych (problemy
z poprawnym działaniem gry). Opóźnienia w produkcji gier mogą spowodować przesunięcia przychodów ze sprzedaży w czasie i
niemożność osiągnięcia przez Spółkę założonego wyniku finansowego w danym okresie rozrachunkowym.
Opóźnienia premier na rynku gier komputerowych wywołują jednak pozytywne, z punktu widzenia marketingu, zjawisko
„oczekiwanej gry”, co wpływa korzystnie na wizerunek produktu i może przełożyć się na jego wyższą sprzedaż.
1.6.1.3

Ryzyko związane z dostawcami

Od IV kwartału 2009 roku ryzyko związane z dostawcami jest skutecznie minimalizowane przez Spółkę. Do tej pory w działalności
Emitenta istniało ryzyko związane z dostawcami wynikające z możliwości zakończenia współpracy między Spółką a wydawcami gier,
których produkty znajdowały się w ofercie Spółki. Od IV kwartału 2009 roku Emitent skupił swoją działalność przede wszystkim na
procesie produkcji własnych gier komputerowych. Rozszerzenie działalności w tym kierunku w znacznym stopniu uniezależni
Emitenta od zewnętrznych kooperantów.
1.6.1.4

Ryzyko związane z dywersyfikacją działalności

Emitent dywersyfikując działalność poprzez wprowadzanie na rynek własnych produktów, może spotkać się ze spadkiem
oczekiwanego popytu ze strony odbiorców. Dodatkowym ryzykiem dla Emitenta od początku działania, było wprowadzanie
ograniczenia w IV kwartale 2009 r. w działalności dystrybucyjnej, która była jednym z podstawowych źródeł przychodów
generowanych przez Spółkę. Nieskuteczne minimalizowanie tego czynnika, może doprowadzić do znacznego obniżenia wyników
finansowych, co z kolei może wpłynąć na aktywność Spółki w pozostałych obszarach jej działalności. Ponadto, istnieje ryzyko, iż
długotrwały proces deweloperski przy ograniczeniu działalności dystrybucyjnej przyniesie sezonowe obniżenie przychodów ze
sprzedaży oraz spowoduje okresowe problemy z płynnością finansową.
Nadrzędnym celem strategicznym Spółki w dążeniu do dywersyfikowania działalności była zmiana profilu na developing (tworzenie)
gier. Ponadto dzięki ograniczeniu dystrybucji obcych tytułów na rzecz produkcji własnych gier, Emitent stał się jedną z najszybciej
rozwijająca się firm branży informatyczno-rozrywkowej w Polsce, a oferowane produkty cieszą się dużym uznaniem wśród graczy
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jak i mediów branżowych. Dodatkowo Emitent jest wiceliderem w dystrybucji gier skierowanych do dzieci oraz pionierem w
rozpowszechnianiu tytułów przeznaczonych na Macintosha na niespotykaną dotąd na rynku polskim skalę.
1.6.1.5

Ryzyko związane z poszukiwaniem wydawcy gier

Emitent ograniczył dotychczasową działalności związaną z dystrybucją gier i skierował swoje działania na rozwój działalności
deweloperskiej. Proces produkcji własnych gier jest długotrwały, co może powodować okresowe obniżenie wyniku finansowego.
Produkcja własnych gier wymaga posiadania wydawcy, który będzie odpowiadał za publishing, dystrybucję, kampanię
marketingową itp. Emitent podejmuje intensywne działania w celu zainteresowania potencjalnych wydawców. Istnieje jednak
ryzyko, że Spółka będzie poszukiwać wydawcy przez okres dłuższy od założonego w biznes planie produkcji, co może spowodować
przesunięcie w czasie sprzedaży własnych tytułów oraz obniżenie płynności finansowej.
Emitent minimalizuje to ryzyko prowadząc intensywne działania oparte między innymi na udziale w międzynarodowych targach
gier komputerowych (Games Connection, Games Developers Conference, gamescom oraz E3). Dodatkowo skuteczność
prowadzonych działań potwierdzają podpisane wieloletnie umowy z czołowymi w Europie firmami zajmującymi się dystrybucją,
publishingiem oraz europejską kampanią marketingową produktów, m.in. gry Afterfall:InSanity i Afterfall:Rascal (Umowy zostały
szczegółowo opisane w pkt 1.7 Dokumentu Informacyjnego - Krótki opis historii Emitenta).
1.6.1.6

Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi między członkami organów Emitenta

Marzena Sztajnberg-Majka, Członek Rady Nadzorczej jest żoną Tomasza Majki – Prezesa Zarządu Emitenta, natomiast Mikołaj
Majka – Członek Rady Nadzorczej to syn Prezesa. Rodzi to hipotetyczne ryzyko nieformalnych oddziaływań pomiędzy organami
Emitenta, ryzyko to dotyczy w szczególności działania Rady Nadzorczej jako organu uprawnionego do kontroli działalności Zarządu.
Powyższe ryzyko w znacznym stopniu ograniczone jest faktem, iż Rada Nadzorcza działa jako ciało kolegialne, w którego skład
wchodzi pięć osób. Należy też wskazać, że nadzór nad działalnością Rady Nadzorczej pełni Walne Zgromadzenie, od którego zależy
absolutorium członków Rady Nadzorczej oraz ich odpowiedzialność korporacyjna.
1.6.1.7

Ryzyko utraty płynności i możliwości złożenia wniosku o upadłość przez wierzycieli

Wraz z niekorzystną sytuacją na rynku gier komputerowych, jaka miała miejsce w roku 2009, tj. wzrostem cen i spadkiem popytu
na gry – pojawił się istotny problem ze ściąganiem należności od byłych kontrahentów Emitenta oraz z pozyskaniem nowych
odbiorców jego produktów. Skutki spadku popytu najbardziej odczuwalne były w okresie lipiec – sierpień 2009 r., kiedy to Spółka
odnotowała najmniejsze przychody ze sprzedaży produktów. Dodatkowym czynnikiem, który miał istotny wpływ na sytuację
finansową Spółki była decyzja o ograniczaniu działalności handlowej i skupieniu się na pracach deweloperskich, które nie generują
bieżących przychodów. W związku z powyższym pojawiło się ryzyko niewypłacalności Spółki wobec jej dostawców ze względu na
brak środków pieniężnych i stagnację sprzedaży.
Emitent w celu minimalizowania zagrożenia dokonał zmiany w IV kwartale 2009 r. profilu swojej działalności z dystrybucji na
produkcję. Decyzja była spowodowana m.in. sytuacją i analizą rynku dokonanej w związku z kryzysem ekonomicznym, który w
sposób dotkliwy wpłynął na segment sprzedaży detalicznej gier komputerowych.
Po 2010 roku można zauważyć poprawę sytuacji Spółki, która spłaciła część swoich zobowiązań, a na koniec 2010 r. odnotowała
przychody ze sprzedaży na poziomie 3.170,3 tys. zł. Zarząd Emitenta podjął szereg działań mających na celu obniżenie ryzyka dla
biznesu w perspektywie krótko i długoterminowej. Rozpoczęcie realizacji programu stabilizacyjnego polegającego na pozyskaniu
środków finansowych na dokończenie kluczowego dla Spółki projektu gry Afterfall: Insanity (pierwotnie Afterfall: Rascal),
restrukturyzacji zobowiązań Spółki oraz przygotowaniu planu inwestycyjnego dla akcjonariuszy wpłynęło na poprawę sytuacji
płynnościowej Spółki i istotnie zmniejszyło jej zadłużenie. Przyjęta nowa strategia Spółki opiera się na wprowadzeniu sprzedaży
licencji i jednoczesnym ograniczeniu działalności dystrybucyjnej. Spółka skutecznie realizuje strategię rozwoju w zakresie własnej
produkcji gier.
1.6.1.8

Ryzyko związane z zadłużeniem Emitenta

Zmiana profilu działalności Emitenta, z której przychody będą odnotowane dopiero w czasie późniejszym, może powodować
rosnące ryzyko dla stabilności biznesu Emitenta oraz jego płynności. Istnieje ryzyko wystąpienia opóźnień w płatnościach
zobowiązań przez Emitenta i zadłużenia Emitenta. Kontrahenci Emitenta prowadzą sprzedaż swoich produktów regulując należności
ze Spółką z zapłat, jakie wpływają od ich nabywców. Dochodzi wówczas do wydłużenia terminów inkasa należności Emitenta, co
jednocześnie wydłuża czas wpływu gotówki na rachunek Spółki i może prowadzić do powstania zaległych zobowiązań Emitenta
względem jego dostawców, a w efekcie doprowadzić do zbyt dużego zadłużenia Emitenta.
Spółka prowadzi intensywne działania zmierzające do zminimalizowania tego ryzyka. Jednym z nich było przeprowadzenie
kolejnych emisji akcji, które wpłynęły na istotne ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki. Efektem zamknięcia subskrypcji i
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objęcia akcji w zamian za potrącenie wierzytelności pożyczkowych i obligacyjnych względem Nicolas Games SA jest ustabilizowanie
sytuacji płynnościowej Spółki oraz redukcja zadłużenia.
1.6.1.9

Ryzyko związane z dochodzeniem roszczeń ze strony wierzycieli

Wysoki poziom zobowiązań Emitenta wobec jego wierzycieli oraz okresowy brak regularnych i pewnych przychodów ze sprzedaży
(wpływów pieniężnych), może skłonić wierzycieli Emitenta do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub w formie egzekucji
komorniczych. Na dzień 13 października 2011 roku, według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki zobowiązania objęte egzekucją
wynoszą 186.934,98 zł, natomiast zobowiązania objęte restrukturyzacją to 120.000 zł.
Poziom zobowiązań znacząco się
zmniejszył, między innymi poprzez emisję kolejnych serii akcji (w szczególności akcji serii I emitowanych w ramach programu
stabilizacyjnego, które objęli wierzyciele Nicolas Games SA oddłużając tym samym Spółkę), a sytuacja finansowa i płynnościowa
Emitenta ustabilizowała się.
1.6.1.10 Ryzyko związane z niezrealizowaniem planu sprzedaży gry Afterfall: InSanity
Produkcja gry Afterfall: InSanity była w ostatnich dwóch kwartałach 2011 r. projektem priorytetowym dla Emitenta. Osiągnięcie
dobrego wyniku sprzedażowego uzależnione jest przede wszystkim od jakoci wersji finalnej produktu na którą składają się czynniki
takie jak: grywalność, grafika gry, fabuła oraz jej klimat. Emitent dołożył wszelkich niezbędnych starań aby każdy z elementów w
grze był dopracowany w najlepszy możliwy sposób, trafiając w oczekiwania gracza. W tworzenie gry Afterfall: InSanity
zaangażowani zostali wysokiej klasy programiści dający rękojmię rzetelnego i profesjonalnego przygotowania gry do oczekiwań
odbiorców.
W przypadku nie osiągnięcia zamierzonej wielkości sprzedaży gry Afterfall: Insanity Emitent planuje zintensyfikowanie wysiłków
związanych ze stworzeniem drugiego, równoległego studia w ramach Spółki zależnej Frontline sp. z o.o. oraz aktywizację czynności
prowadzących do podpisania kontraktów na podwykonawstwo dewelopmentu gier na rzecz innych podmiotów. Ponadto
zrestrukturyzowanie zespołu w celu stworzenia równolegle przynajmniej dwóch nowych tytułów, co pozwoli zdywersyfikować profil
produkowanych gier oraz dopasować się do obecnych oczekiwań graczy.

1.6.2

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

1.6.2.1

Ryzyko konkurencji

Rynek gier komputerowych i rozrywki interaktywnej to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów światowej
gospodarki. Spółka nie ma wpływu na działania podejmowane przez konkurentów z branży, może jednak utrzymać swoją
dotychczasową pozycję na rynku dzięki doskonałej znajomości branży, umiejętnemu rozpoznawaniu potrzeb rynku. W związku ze
zmianą profilu działalności na działalność deweloperską Emitent uniezależnia się od sprzedaży obcych tytułów, a skupia się na
sprzedaży własnych gier i licencji. Spółka dokłada wszelkich starań, aby jego gry i licencje były bardzo konkurencyjne w branży.
Emitent bazując na rozpoznaniu rynku i znajomości branży dopasowuje swoje gry do tendencji panujących na rynku i
zapotrzebowania.
1.6.2.2

Ryzyko związane z rozwojem nowych technologii

Powołanie do życia studia developerskiego umożliwiło Spółce rozpoczęcie własnej produkcji (development) gier komputerowych.
Działalność taka wiąże się z koniecznością prowadzenia zaawansowanych technologicznie prac graficzno-programistycznych oraz
elastycznego dostosowywania się do potrzeb rynku poprzez ciągłe opracowywanie nowych rozwiązań informatycznych. Istnieje
ryzyko, iż Spółka może zaoferować rozwiązania, które nie będą w pełni spełniały oczekiwań klientów. Może to mieć wpływ na
pozycję konkurencyjną Spółki oraz uzyskiwane przez nią przychody ze sprzedaży i wyniki finansowe. Spółka stara się
minimalizować to ryzyko poprzez stałą analizę rynku oraz szybką reakcję na zmiany jego potrzeb poprzez inwestowanie w nowe gry
lub ich elementy.
1.6.2.3

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe oraz stopień realizacji celów, określonych przez Zarząd, wpływ ma wiele czynników
makroekonomicznych, których kształtowanie się jest niezależne od działalności firmy. Są to m.in. dynamika produktu krajowego
brutto, inflacja, zmiany w ustawodawstwie itp.
Niekorzystny trend kształtowania się tych czynników gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, jej
przychody i wyniki. Ze względu na ogólnokrajowy i całkowicie niezależny od Spółki charakter opisanych w niniejszym punkcie
czynników ryzyka, Spółka nie jest w stanie ocenić prawdopodobieństwa ich wystąpienia.
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Poprzez systematyczną i skuteczną realizację celów strategicznych (rozszerzenie działalności o development gier) oraz planowaną
sprzedaż na rynki zagraniczne Spółka minimalizuje możliwość wystąpienia takiego ryzyka.
1.6.2.4

Ryzyko związane z pogorszeniem koniunktury na rynku gier komputerowych

Działalność Emitenta na rynku dóbr rozrywkowych jest w znacznym stopniu uzależniona od sytuacji gospodarczej. W ostatnich
latach branża rozrywkowa rozwijała się dynamicznie. Jednak, w momencie pojawienia się w Europie kryzysu, sytuacja gospodarcza
kraju uległa pogorszeniu. Aktualnie można zaobserwować, że sytuacja na rynku ulega stopniowej poprawie, a kryzys który wpłynął
na obniżenie sprzedaży oraz wyników finansowych Emitenta oraz innych Spółek, ustępuje.
Mimo poprawy sytuacji Spółka jest przygotowana na minimalizowanie tego ryzyka poprzez geograficzną dywersyfikację źródeł
swoich przychodów oraz tańszą, w stosunku do firm konkurencyjnych z tej samej branży, ofertę produktów skierowaną do
obecnych jak i potencjalnych klientów. W sytuacji ogólnego spadku dochodów społeczeństwa elastyczność popytu na produkty
o niższych cenach jest znacząco niższa w porównaniu z produktami drogimi.
1.6.2.5

Ryzyko związane ze ściągalnością należności od kontrahentów

Zobowiązania Emitenta znajdują pokrycie w należnościach handlowych. Specyfika rynku, na którym działa Spółka i dokonywanych
na nim transakcji powoduje utrzymywanie się wysokich poziomów należności od kontrahentów.
Często pojawiają się trudności w ściąganiu należności od odbiorców Spółki, a co za tym idzie istnieje ryzyko wystąpienia opóźnień
w płatnościach zobowiązań przez Emitenta. Kontrahenci Emitenta, prowadzą sprzedaż swoich produktów regulując należności ze
Spółką z zapłat, jakie wpływają od ich nabywców. Dochodzi wówczas do wydłużenia terminów inkasa należności Emitenta, co
jednocześnie wydłuża czas wpływu gotówki na rachunek Spółki i może prowadzić do powstania zaległych zobowiązań Emitenta
względem jego dostawców, a w efekcie doprowadzić do procesów sądowych i egzekucji komorniczych.
Spółka stara się minimalizować to ryzyko poprzez dopasowywanie terminów wpływu należności i spłaty zobowiązań oraz
intensyfikację działań w kierunku windykacji należności. Ponadto, aby uniknąć niewypłacalności prowadzi analizy kondycji
finansowej kontrahentów oraz ciągły monitoring wiekowania należności.
1.6.2.6

Ryzyko zmiennych przepisów prawnych i podatkowych

Częste zmiany w ustawodawstwie, głównie w zakresie polityki podatkowej w Polsce, narażają Spółkę na ryzyko wystąpienia
niekorzystnych uregulowań prawnych, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej
Spółki.
Zagrożeniem dla działalności Spółki są zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje. Ewentualne zmiany przepisów
prawa, w tym prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, i prawa regulującego funkcjonowanie spółek
publicznych mogą zmierzać w kierunku negatywnie oddziałującym na działalność Spółki. W chwili obecnej na zmienność przepisów
ma wpływ nie tylko krajowa, ale i europejska legislatywa. Zmiany te mogą mieć poważny wpływ na otoczenie prawne działalności
gospodarczej, w tym działalności Spółki. Wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego regulacji, może wiązać się z
problemami interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy
administracji publicznej itd.
1.6.2.7

Ryzyko związane ze zmianą trendów na rynku

Z prowadzeniem działalności w branży wirtualnej rozrywki związane jest ryzyko szybkich zmian trendów rynkowych. Gracze
komputerowi stanowią specyficzną grupę klientów – ich gusta i wymagania dotyczące jakości oferowanego na rynku produktu
zmieniają się niezwykle szybko. Istnieje więc ryzyko, iż nowe rozwiązania, nad których stworzeniem lub rozwojem obecnie lub w
przyszłości będzie pracowała Spółka, nie zostaną pozytywnie przyjęte przez klientów, co miałoby negatywny wpływ na zdolność
Spółki do odzyskania poniesionych nakładów.

1.6.3

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz papierami wartościowymi emitowanymi
przez Spółkę

1.6.3.1

Ryzyko związane z obrotem prawami poboru serii L

Prawa poboru akcji serii L będą przedmiotem obrotu na NewConnect w ściśle określonym terminie – do dnia wyznaczonego w
uchwale Zarządu GPW na wniosek Emitenta, a po raz ostatni na sesji odbywającej się czwartego dnia sesyjnego przed dniem
zakończenia przyjmowania zapisów na akcje serii L.

30

Dokument Informacyjny

Nicolas Games S.A.

Inwestorzy szczególnie powinni mieć na uwadze fakt, że po zakończeniu notowań praw poboru nie będą mieli możliwości ich zbycia
na rynku NewConnect. Inwestorzy będą mogli objąć Akcje serii L w ramach wykonania posiadanych praw poboru w terminie
wykonania prawa poboru, który zostanie określony w ogłoszeniu opublikowanym przez Emitenta w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym oraz przekazanym do publicznej wiadomości w postaci raportu bieżącego (udostępnionego na stronie internetowej
NewConnect www.newconnect.pl). Objęcie Akcji serii L poprzez złożenie zapisu na akcje wiązać się będzie z koniecznością ich
pełnego opłacenia. Prawa poboru niewykonane w Terminie Prawa Poboru ulegną wygaśnięciu.
1.6.3.2

Ryzyko związane z notowaniem PDA serii L

Zgodnie z szacunkami Emitenta obrót PDA serii L, pod warunkiem zarejestrowania PDA w depozycie prowadzonym przez KDPW
oraz uzyskania stosownej zgody organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu, na rynku NewConnect rozpocznie się w terminie
około tygodnia od dnia przydziału akcji serii L i zakończy się po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o
emisję akcji serii L przez właściwy sąd. W przypadku gdy sad rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, właściciel PDA otrzyma zwrot kwoty równy iloczynowi ceny emisyjnej i liczby
posiadanych PDA. W przypadku nabycia PDA na rynku NewConnect po cenie wyższej od ceny emisyjnej akcji serii L inwestorzy
poniosą straty na inwestycji.
1.6.3.3

Ryzyko zawieszenia oraz wykluczenia z obrotu w alternatywnym systemie

1. Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na
okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 16 ust. 2 Regulaminu ASO:
- na wniosek Emitenta,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na
okres nie dłuższy niż miesiąc.
§ 16 ust 1. Regulaminu ASO stanowi, że jeśli emitent nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym rozdziale Organizator
Alternatywnego Systemu może:
1) upomnieć emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej,
2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
3) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.
Do terminu zawieszenia, o którym mowa w cytowanym powyżej § 16 ust. 1 pkt 2, nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1, tzn.
czas zawieszenia może przekraczać trzy miesiące.
2. Jeżeli informacje przekazane przez emitenta mogą mieć istotny wpływ na notowanie jego instrumentów finansowych
w alternatywnym systemie, ich przekazanie może stanowić podstawę czasowego zawieszenia przez Organizatora Alternatywnego
Systemu obrotu tymi instrumentami w alternatywnym systemie.
Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
- na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta
dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu
braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu
w alternatywnym systemie:
- w przypadkach określonych przepisami prawa,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej
likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku
środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.
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§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO stanowi, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Termin zawieszenia może w takim przypadku
przekroczyć trzy miesiące.
1.6.3.4

Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności akcji Emitenta

Ceny papierów wartościowych oraz wolumen obrotu w przypadku wielu emitentów mogą podlegać znacznym wahaniom w krótkim
czasie. Inwestorzy powinni mieć świadomość ryzyka związanego z płynnością walorów, podlegających obrotowi w alternatywnym
systemie, co może mieć duże znaczenie w przypadku chęci kupna bądź sprzedaży znacznych pakietów akcji. Nie można także
wykluczyć ryzyka poniesienia straty w wyniku niekorzystnych ruchów cen papierów wartościowych i sprzedaży akcji po cenie niższej
niż wyniosła cena ich zakupu.

1.6.3.5

Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego kar
administracyjnych

Na podstawie art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz art. 171-176a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Komisja
Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonanie obowiązków, wynikających z przepisów
prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
1.6.3.6

Ryzyko związane z niską wartością akcji

W związku z przeprowadzonym tzw. splitem akcji Emitenta tj. obniżeniem wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym utrzymaniu
dotychczasowego kapitału zakładowego spółki, doszło do istotnych wahań kursu tych instrumentów finansowych Emitenta. Z uwagi
na niską wartość nominalną akcji Nicolas Games SA różnica między najlepszą ofertą kupna i najlepszą ofertą sprzedaży wynosi
nawet do kilkunastu procent. Duża rozbieżność pomiędzy proponowanymi cenami akcji może spowodować, że wyjście z inwestycji
nawet jednego inwestora doprowadzi do znacznego obniżenia ich kursu..

1.7

Krótki opis historii Emitenta

Historia prawna
Spółka Nicolas Games została zawiązana w grudniu 2003 roku przez Tomasza Majkę oraz Krzysztofa Gurgula w formie spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka zarejestrowana została w styczniu 2004 roku. Wspólnicy objęli odpowiednio: Tomasz
Majka - 35% udziałów, Krzysztof Gurgul 65% udziałów, a kapitał zakładowy wynosił 50.000 zł. We wrześniu 2005 roku struktura
własnościowa Nicolas Games zmieniła się w ten sposób, że Tomasz Majka nabył od Krzysztofa Gurgula 15% udziałów, w wyniku
czego udziały obu udziałowców wynosiły po 50%. W roku 2007 miały miejsce dalsze istotne zmiany w strukturze własnościowej
Spółki. W efekcie przeprowadzonych działań GoAdvisers S.A.(dawna TAG sp. z o.o.) nabyła od Krzysztofa Gurgula wszystkie jego
udziały (50) w Spółce Nicolas Games, stanowiących 50% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 50%
głosów na Zgromadzeniach Wspólników Spółki. Następnie, kapitał zakładowy Nicolas Games sp. z o.o. został podwyższony o kwotę
500 000 zł, w wyniku podwyższenia nie zmienił się jednak proporcjonalny udział w Spółce Tomasza Majki oraz GoAdvisers SA (po
50%). Podwyższenie kapitału umożliwiło rozpoczęcie procesu przekształcenia Nicolas Games sp. z o.o. w spółkę akcyjną.
W grudniu 2007 roku Spółka Nicolas Games przeprowadziła emisję obligacji w celu pozyskania środków na zrealizowanie
zakładanych celów inwestycyjnych. tj. zakup stosownych licencji w celu poszerzenia asortymentu (m.in. gry na platformę Macintosh
i na konsole nowej generacji). Zgodnie z postanowieniami umów inwestycyjnych na obligacje Nicolas Games sp. z o.o., Spółka
zobowiązała się do przekształcenia w spółkę akcyjną, podniesienia kapitału zakładowego, emisji akcji serii B oraz zaoferowania ich
obligatariuszom.
W dniu 7 marca 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego poprzez emisję akcji serii B oraz serii C. Oferta nabycia 160.280 akcji serii B została skierowana do inwestorów
posiadających obligacje wyemitowane przez Nicolas Games sp. z o.o. Objęcie akcji nastąpiło 13 marca 2008 roku (w dniu objęcia
akcji przez inwestorów oferty private placement), a cena emisyjna dla obligatariuszy Spółki wyniosła 7 zł. Wierzytelność z tytułu
obligacji została potrącona z wierzytelnością z tytułu objęcia akcji serii B. W efekcie przeprowadzenia emisji w drodze oferty private
placement inwestorzy objęli 300.000 akcji serii C Emitenta po cenie 9,5 zł za jedną akcję. Cena emisyjna akcji serii B - niższa w
stosunku do akcji serii C – stanowiła premię dla obligatariuszy (dyskonto uwzględniające koszt kapitału inwestora), którzy
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zainwestowali swoje środki na wcześniejszym etapie rozwoju Spółki i ponieśli tym samym zwiększone, w porównaniu do
inwestorów obejmujących akcje serii C, ryzyko inwestycyjne.
Dnia 21 marca 2008 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS wydał postanowienie
o rejestracji podwyższenia kapitału Spółki o 460.280 akcji serii B i C, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki wyniósł 1.010.280
zł oraz o zmianie siedziby Emitenta na miasto Dąbrowa Górnicza.
W dniu 31 marca 2008 roku na podstawie Uchwały Nr 231/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje Emitenta serii A, B i C. Emitent zadebiutował na
rynku NewConnect w dniu 02 kwietnia 2008 roku.
W dniu 20 października 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii D. W efekcie przeprowadzenia emisji w drodze oferty private placement inwestor objął
150.000 akcji serii D Emitenta w cenie 7 zł za jedną akcję.
Dnia 5 grudnia 2008 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS wydał postanowienie
o rejestracji podwyższenia kapitału Spółki o 150.000 akcji serii D, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki wynosił 1.160.280 zł.
W dniu 15 lipca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E. W efekcie przeprowadzenia emisji w drodze oferty publicznej objęto
1.160.280 akcji serii E po cenie emisyjnej równej 1 zł za jedną akcję.
Dnia 02 lutego 2010 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS wydał postanowienie
o rejestracji podwyższenia kapitału Spółki o 1.160.280 akcji serii E, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki wyniósł 2.320.560
złotych. Akcje te, zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 109/2010, notowane są na
rynku NewConnect od 22 lutego 2010 roku.
W dniu 15 lutego 2010 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany w Statucie Spółki
dotyczącego dokonania splitu akcji (podziału akcji). W dniu 19 kwietnia 2010 roku dokonany został podział akcji (split) w stosunku
1:20, z 2.320.560 (dwóch milionów trzystu dwudziestu tysięcy pięciuset sześćdziesięciu) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł
(jeden złoty) każda na 46.411.200 (czterdzieści sześć milionów czterysta jedenaście tysięcy dwieście) akcji Spółki o wartości
nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.
Na mocy postanowienia z Sądu Rejonowego Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany
w statucie zostały zarejestrowane.
W dniu 12 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nicolas Games S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F. W efekcie przeprowadzonej subskrypcji prywatnej przydzielono inwestorom
50.000.000 akcji serii F po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji 0,05 zł (pięć groszy) każda.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na skutek emisji akcji serii F, została dokonana dnia 20 maja 2010 roku. Na
mocy postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy w Katowicach dokonano zwiększenia w statucie wysokości kapitału
zakładowego z kwoty 2.320.560 zł do kwoty 4.820.560 zł, tj. o 50.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł każda. Dnia 5 lipca
2010 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wydał postanowienie o wprowadzeniu akcji serii F do
alternatywnego systemu obrotu, natomiast pierwszy dzień notowań ww. instrumentów został wyznaczony Uchwałą nr 646/2010 na
dzień 14 lipca 2010 roku.
Dnia 7 września 2010 roku Zarząd Emitenta poinformował o zakończeniu subskrypcji akcji serii G oraz akcji serii H, emitowanych na
podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
W dniu 30 września 2010 roku Zarząd Emitenta powziął informację, iż na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice- Wschód
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
Podwyższenie kapitału dotyczy 30.000000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć
groszy) każda oraz 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.
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Tym samym kapitał zakładowy Spółki Nicolas Games SA został podwyższony z kwoty 4.820.560 (cztery miliony osiemset
dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt) do kwoty 6.420.560 zł (sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt
złotych).
W dniu 24 listopada 2010 roku na podstawie Uchwały Nr 1222/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje Emitenta serii G i H. Pierwszym dniem
notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dla akcji serii G i H był 6 grudnia 2010 roku.
W dniu 14 marca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nicolas Games S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I i J. W efekcie przeprowadzonej subskrypcji prywatnej, zakończonej
6 kwietnia 2011 roku, przydzielono inwestorom 26.100.000 akcji serii I oraz 2.150.000 akcji serii J.
Na mocy postanowienia z dnia 20 kwietnia 2011 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony
o kwotę 1.412.500 złotych poprzez emisję 26.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz 2.150.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,05 złotych. Kapitał zakładowy Spółki po podwyższeniu wyniósł 7.833.600 zł.
W dniu 26 maja 2011 na podstawie uchwały 667/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadzono do
alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect akcje serii I oraz J. Pierwszym dniem notowania w alternatywnym systemie
obrotu dla akcji serii I oraz J był 3 czerwca 2011r.
W dniu 4 października 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nicolas Games S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu
kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 31.332.240 akcji zwykłych na okaziciela serii L, praw do akcji serii L z zachowaniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Rozwój działalności
Nicolas Games rozpoczął swą działalność w styczniu 2004 roku. Stanowisko prezesa firmy objął Tomasz Majka, pełniący dotychczas
kierowniczą funkcję w firmie Onet.pl, gdzie zajmował się rynkiem gier komputerowych (oddział funkcjonujący pod marką Play-it).
Ponadto w strukturach Spółki Nicolas Games S.A. znalazło się wielu byłych pracowników dawnego wydawnictwa Play-it, tworząc
dynamiczny, doświadczony zespół. Celem działalności firmy było kontynuowanie strategii Play-it w dostarczaniu najlepszych gier na
komputery osobiste w wersji polskiej, po przystępnych cenach. W okresie kilku pierwszych miesięcy działalności firma wydała
reedycje ponad 20 znanych powszechnie tytułów oraz doprowadziła do kilku wielkich premier, w tym największego przeboju 2004
roku - „Half-Life 2”.
W 2005 roku Spółka podpisała kontrakty z dużymi zachodnimi wydawcami, takimi jak Koch Media, Strategy First, Empire, co
pozwoliło na zwiększenie portfolio oferowanych produktów o tytuły z wysokim potencjałem sprzedaży.
W kolejnych latach Nicolas Games S.A. podejmowała wiele inicjatyw, których celem było dostarczenie polskim odbiorcom tytułów
do tej pory niedostrzeganych przez pozostałych dystrybutorów. W ten sposób powstała między innymi tania seria wydawnicza
„Wojny Bitwy Kampanie”, przeznaczona dla miłośników strategii i symulacji, w której znalazło się wiele premierowych tytułów w
atrakcyjnej cenie.
Nicolas Games S.A. rozpoczeła działalność także na polu komputerowej rozrywki dla najmłodszych użytkowników komputerów,
nawiązując współpracę z wydawnictwem Egmont, co zaowocowało pojawieniem się w ofercie atrakcyjnych gier dla dzieci z serii
„Komputerowa Gratka” oraz „Cybermycha”. Ponadto, Spółka wydaje gry z serii Ulica Sezamkowa i Kacper – Przyjazny Duszek,
których bohaterami są doskonale wszystkim znane postaci z programów telewizyjnych i bajek animowanych.
W roku 2007 Nicolas Games poszerzył swoja ofertę o gry przygodowe – gatunek przez konkurencyjnych wydawców traktowany
jako niszowy, który nadal cieszy się dużym zainteresowaniem odbiorców i nieustannie się rozwija.
W 2007 roku Spółka wprowadziła do swojej oferty gry komputerowe na platformę Apple, stając się tym samym jedynym w Polsce
dystrybutorem posiadającym tak szeroką ofertę tytułów (głównie największych światowych premier) na komputery Macintosh.
W roku 2008 Nicolas Games S.A. konsekwentnie realizowała założone cele strategiczne. W I kwartale Spółka poszerzyła asortyment
o kolejne gry na platformę Macintosh oraz wprowadziła do sprzedaży programy antywirusowe firmy Eset. Dużym sukcesem Spółki
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było podjęcie rozmów z zespołem deweloperskim przygotowującym grę Afterfall oraz rozpoczęcie budowy nowego działu
marketingu. W II kwartale 2008 roku działalność rozpoczęło studio deweloperskie Nicolas Intoxicate, stworzone m.in. dla potrzeb
produkcji gry Afterfall. W tym czasie Spółka przejęła także przedsiębiorstwo Games Interactive z siedzibą w Gdańsku, które zostało
przekształcone w nowe studio deweloperskie Nicolas Games S.A.
Pierwsze półrocze 2008 roku przyniosło również poszerzenie sieci dystrybucji produktów, oferowanych przez Nicolas Games. Spółka
podpisała umowy dystrybucyjne z sieciami sklepów Ispot oraz Electro World. Istotnym działaniem w kierunku rozwoju Spółki było
także rozpoczęcie oraz zamknięcie z sukcesem rozmów w sprawie zakupu licencji na wykorzystanie postaci Misia Uszatka w
produkowanych grach komputerowych oraz zawarcie umowy z twórcami serialu „Włatcy Móch”, na mocy której Nicolas Games S.A.
uzyskał wyłączność na tworzenie gier oraz aplikacji opartych na motywach przygód bohaterów tego serialu oraz filmu rysunkowego
dla dorosłych.
W grudniu 2008 roku zakończyła się pierwsza produkcja gry opartej na przygodach „Misia Uszatka”, natomiast w lutym 2009 roku
Spółka zakończyła produkcję gry na motywach przygód bohaterów najpopularniejszego w Polsce serialu animowanego dla
dorosłych „Włatcy Móch”. Jej premiera odbyła się razem z premierą pełnometrażowego filmu powstałego na podstawie serialu. Gra
„Włatcy Móch” trafiła na drugie miejsce listy 10 najlepiej sprzedających się gier w sieci Empik (największego odbiorcy Nicolas
Games) już w pierwszym tygodniu sprzedaży.

W IV kwartale 2009 roku Spółka Nicolas Games S.A. zmieniła profil swojej działalności z dystrybucji na produkcję. Decyzja była
spowodowana m.in. sytuacją i analiza rynku dokonanej w związku z kryzysem ekonomicznym, który w sposób dotkliwy wpłynął na
segment sprzedaży detalicznej gier komputerowych. Wobec sytuacji gospodarczej i po dokonaniu analizy tendencji rynkowych
Spółka rozpoczęła działania mające na celu wyprzedzenie rozwoju segmentu gier komputerowych w Polsce. Służył ku temu zmiany
organizacyjne oraz przyspieszenie ewolucji struktury przychodów Spółki. Nicolas Games S.A. przyjął, iż głównym źródłem
przychodów nie będzie dystrybucja, ale sprzedaż własnych licencji. Spółka skutecznie realizuje strategię rozwoju w zakresie
własnego dewelopmentu gier.
11 października 2009 roku Spółka podpisała porozumienie o współpracy z FrontlineStudios LLC z siedzibą w Ormond Beach na
Florydzie. Przedmiotem porozumienia było przygotowanie dystrybucji gry o roboczym tytule „Aftrefall:Rascal” na terenie Stanów
Zjednoczonych oraz współpraca w zakresie przygotowania wersji gry na konsole nowej generacji. FrontlineStudios to firma z ponad
10-letnim doświadczeniem w zakresie produkcji i sprzedaży gier z biurami na Florydzie i w Californii, zarządzająca studiem
produkcji gier w Bydgoszczy.
W dniach 8-10 grudnia 2009 roku Nicolas Games S.A. uczestniczyła w spotkaniu europejskiej branży gier Games Connection Lyon
2009. Targi były okazją do zaprezentowania produktów, technologii oraz nawiązania kontaktów handlowych, a także wymiany
doświadczeń i informacji o stanie rynku. W trakcie targów Emitent zaprezentował po raz pierwszy grywalny fragment gry o
roboczym tytule „Afterfall:Rascal”, pierwszej z serii gier osadzonych w Uniwersum Afterfall. Największe zainteresowanie
negocjacjami warunków sprzedaży licencji wyrazili wydawcy z Rosji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch oraz USA. Przedstawiciele Spółki
odbyli również spotkania technologiczne z twórcami wykorzystywanego oprogramowania oraz producentami kart graficznych
i procesorów. Partnerzy Ci udzielili wsparcia dla projektu Afterfall użyczając do testów swoje centra technologiczne oraz dedykując
pracowników odpowiedzialnych za wsparcie dla Nicolas Games S.A..
W marcu 2010 r. nastąpiło rozpoczęcie realizacji pierwszej części programu stabilizacyjnego, której wartość wynosi 1,35 mln zł.
Zarząd Spółki pozyskał na powyższy cel finansowanie dłużne od inwestorów na rynku prywatnym. Zadaniem programu
stabilizacyjnego jest zagwarantowanie spółce środków na dokończenie kluczowego projektu firmy - produkcji gry o roboczym tytule
„Afterfall:Rascal” oraz zapewnienie bieżącej płynności do momentu wydania produktu na platformę PC. Program połączony jest
z restrukturyzacją zobowiązań Spółki, planem inwestycyjnym dla akcjonariuszy oraz przygotowaniem programu motywacyjnego dla
pracowników. W związku z dynamicznym rozwojem rynku konsol nowej generacji Spółka rozpoczęła prace nad przygotowaniem
produktu na nową platformę sprzętową.
W dniu 26 marca 2010 roku Emitent podpisał z firmą The Games Company AG porozumienie określające warunki dystrybucji
pierwszej gry z Uniwersum Afterfall na terenie Europy z wyłączeniem terytoriów Polski, Rosji oraz Czech. Tym samym The Games
Company AG stał się europejskim wydawcą gry o roboczym tytule „Afterfall:Rascal”. Wydawca będzie odpowiedzialny za publishing,
dystrybucję oraz europejską kampanię marketingową produktu. Umowa została podpisana na okres 2 lat z możliwością
przedłużenia na kolejny rok.
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Podobne porozumienie, określające warunki dystrybucji gry na terenie Polski, Emitent podpisał 26 maja 2010 roku. Polskim
wydawcą gry pod zmienioną nazwą „Afterfall:InSanity” została firma CD Projekt sp. z o.o. - największy wydawca gier
komputerowych w Europie Centralnej. Umowa została podpisana na okres 3 lat.
W dniach 15-17 czerwca 2010 roku odbyły się targi branżowe Electronic Entertainment Expo E3 2010 w Los Angeles. W trakcie
targów Nicolas Games prezentował grywalne demo Afterfall:InSanity przygotowane dla wydawców i partnerów. Ponad to,
europejski partner Nicolas Games S.A. firma The Games Company prezentowała grę dystrybutorom z Europy obecnym na targach.
W czasie imprezy w Internecie zadebiutował teaser gry, który został zamieszczony, między innymi, na największym światowym
portalu z materiałami filmowymi z gier www.gametrailers.com.
W trakcie spotkań omawiano możliwości dystrybucji gry na rynkach USA oraz Rosji, a także konwersji gry na konsole XBox 360
oraz PS3. Zakładane cele związane z przygotowaniem dystrybucji na rynkach nie objętych dotychczasowymi umowami
dystrybucyjnymi zostały osiągnięte. W kolejnej fazie sprzedaży praw do Afterfall:InSanity Spółka przewiduje negocjacje warunków
handlowych oraz podpisanie umów z kolejnymi wydawcami a także rozszerzenie współpracy z obecnymi partnerami - The Games
Company oraz CD Projekt.
12 sierpnia 2010 roku Emitent podpisał z firmą Just a Game GmbH umowę licencyjną określającą warunki produkcji oraz światowej
dystrybucji pierwszej gry z Uniwesum Afterfall na konsole Xbox360 oraz PlayStation 3. Just a Game GmbH miał być
odpowiedzialny za produkcję wersji gry na konsole NextGen we współpracy z Nicolas Games S.A. oraz za publishing, dystrybucję
oraz światową kampanię marketingową produktu. Umowa została podpisana na okres 5 lat. Nie obejmowała terytorium Polski.
W dniach od 18-20 sierpnia 2010 roku przedstawiciele Spółki wzięli udział w największych europejskich targach gier
komputerowych Games Com w Kolonii. W trakcie targów Spółka wraz z firmą Just a Game prezentowała grę dystrybutorom.
Obecni na targach dystrybutorzy z uznaniem odnieśli się do projektu realizowanego przez Nicolas Games S.A. Just a Game i Nicolas
Games oczekują, że jeszcze w tym roku kolejni dystrybutorzy będą wprowadzać Afterfall: InSanity do swojego portfolio.
Spółka Nicolas Games S.A. w dniu 29 września 2010 roku podpisała kolejne porozumienie określające warunki dystrybucji
„Afterfall:InSanity”, tym razem na obszarze Europy Wschodniej. Stroną porozumienia stała się rosyjska firma 1C Snowball. Umowa
została podpisana na okres 3 lat.
We wrześniu 2010 roku Spółka rozpoczęła prace wraz z Uniwersytetem Śląskim nad przygotowaniem nowego kierunku studiów
związanego z projektowaniem gier komputerowych. Projekt przewiduje rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2011/2012.
29 września 2010 roku Spółka zorganizowała publiczny pokaz gry Afterfall:InSanity. W trakcie pokazu, który obejrzało
kilkudziesięciu dziennikarzy z Polski, a także akcjonariusze i inwestorzy, zaprezentowano dwa fragmenty pokazujące świat gry
Afterfall: InSanity.
W dniu 25 października 2010 roku Nicolas Games podpisał z firmą East Pictures S.A. umowę koproducencką w zakresie produkcji
gry o roboczym tytule Afterfall:Czernobyl 2011 na podstawie scenariusza filmu Patryka Vegi Czernobyl 2011. Zawarta umowa jest
elementem realizacji celu strategicznego jakim jest tworzenie gier w uniwersum Afterfall. Umowa zakłada wspólne tworzenie oraz
finansowanie produkcji gry, współpracę przy promocji zarówno filmu jak i gry, a także dalsze wspólne działania mające na celu
komercjalizowanie marek.
20 grudnia 2010 roku Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie zakupu 100% udziałów w spółkach
Frontline Sp. o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Frontline Studios LLC z siedzibą w 1 John Anderson Drive, Ormond Beach, FL
32176, USA. Frontline jest autoryzowanym deweloperem gier i aplikacji na wszystkie platformy sprzętowe Xbox 360, Playstation 3,
PSP, Nintendo Wii, DS, DSI, Apple Iphone, Apple Ipad, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji.
W dniu 12 stycznia 2011 Zarząd Spółki podpisał umowę zakupu 100% udziałów w spółkach Frontline sp. o.o. Podpisane umowy są
elementem realizacji strategii Spółki na lata 2010-2012 zakładającej uzyskanie statusu autoryzowanego developera na wszystkie
platformy sprzętowe oraz rozwinięcie działu technologii mobilnych.
W dniu 21 marca 2011 roku Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie zakupu minimum 20% udziałów
w spółce Robomodo w Chicago. Robomodo jest autoryzowanym developerem gier i aplikacji na wszystkie platformy sprzętowe ze
szczególnym uwzględnieniem Xbox 360, Playstation 3, PSP i ma w swoim portfolio tytuły produkowane dla takich firm jak Activision
(Tony Hawk) czy Electronic Arts (Fight Night 3). Głównym zadaniem Robomodo będzie wsparcie dla wersji konsolowych
Afterfall:InSanity oraz o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie rozpoczęcia współpracy z firmą producencką Union Entertainment
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z Hollywood w sprawie przygotowania ekranizacji gier Afterfall:InSanity. Union Entertainment jest firmą producencką
odpowiedzialną za scenariusze filmów i gier m.in 300 czy Chronicles of Riddick. Powyższe działania są elementem realizacji strategii
Spółki na lata 2011-2013 zakładającej uzyskanie statusu autoryzowanego developera na wszystkie platformy sprzętowe oraz
rozwinięcie działu technologii mobilnych.
W dniu 11 maja 2011 roku Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umowy o współpracy z firmą Robomodo z Chicago, Illinois,
USA. Zakres współpracy obejmuje wsparcie procesu przygotowania produkcji Afterfall: Insanity na konsole obecnej generacji. Tego
samego dnia Zarząd Spółki poinformował iż spółka zależna Frontline LLC podpisała umowę z firmą Funbox Media Ltd, UK na
dystrybucję na terenie Europy gry Ghost Hunter na platformę Nintendo 3DS. Jest to pierwszy produkt wydawany na najnowszą,
przenośną platformę Nintendo przez Nicolas Entertainment Group. Gra jest stworzona w całości na własnej technologii
przystosowanej do wykorzystania na konsolach przenośnych 3DS, oparta o system rozszerzonej rzeczywistości łączącej obraz
rzeczywisty z generowanym komputerowo.
W dniu 27 maja 2011 roku Zarząd Spółki poinformował, iż podpisał porozumienie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, w
zakresie współpracy przy tworzeniu i prowadzeniu nowych kierunków studiów, takich jak:
- grafika gier komputerowych na Wydziale Artystycznym,
- specjalność programista gier komputerowych na kierunku informatyka na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach,
- projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania na kierunku filologia, w ramach specjalności filologia
angielska na Wydziale Filologicznym.
Głównym celem współpracy będzie integracja wspólnych działań i przedsięwzięć, zmierzających do stworzenia zaplecza kadrowego
oraz technologiczno-intelektualnego dla kształcenia kadr na potrzeby firm działających na rynku gier komputerowych i gier wideo
oraz realizacji nauczania w ramach wymienionych kierunków.
W dniu 12 sierpnia 2011 roku Zarząd Spółki poinformował, iż w dniu 10 sierpnia 2011 roku. wypowiedział umowę licencyjną z Just
a Game GmbH, zawartą w dniu 12 sierpnia 2010 r., na produkcję wersji gry na konsole Xbox 360 oraz PS3 we współpracy z Nicolas
Games S.A. oraz na publishing, dystrybucję oraz światową kampanię marketingową produktu. Wypowiedzenie przez Nicolas Games
S.A. umowy z Just a Game GmbH podyktowane zostało nie wywiązywaniem się partnera z ustaleń w zakresie finansowania oraz
produkcji gry na konsole, a także brak jakichkolwiek działań marketingowych ze strony wydawcy zapisanych w porozumieniach.
Jednocześnie w związku z wypowiedzeniem umowy z Just a Game GmbH Zarząd Spółki poinformował o podjęciu decyzji o
wstrzymaniu premiery gry Afterfall: InSanity na platformy PS3 oraz XBOX360 w czwartym kwartale 2011 roku.
W dniu 27 września 2011 roku Emitent podpisał z firmą Tro Media S.A. umowę dystrybucyjną przedmiotem której jest
przygotowanie przez dystrybutora, Tro Media S.A., platformy sprzedażowej dla gry Afterfall: InSanity wykreowanej
przez Nicolas Games S.A. oraz jej obsługa transakcyjna, merytoryczna i techniczna, jak również przedsprzedaż kluczy
do ww. gry na cały świat. Producent Afterfall: InSanity będzie odpowiedzialny za promocję gry oraz platformy
sprzedażowej za pośrednictwem której wyłącznie będzie można nabyć klucz do gry.

1.8

Ogólny zarys działalności Emitenta

Nicolas Games S.A. jest perspektywicznie rozwijającą się firmą, obecną na rynku od 2004 roku. Spółka działa w branży
informatycznej oraz rozrywki elektronicznej, ściślej w branży gier komputerowych.
Od początku swojej działalności skupiająca się na produkcji i dystrybucji gier komputerowych. W okresie siedmiu lat działalności
Nicolas Games wydał wiele produktów cieszących się uznaniem graczy i mediów branżowych.
W 2009 roku Spółka zakończyła działalność dystrybucyjną, która była w 2008 roku głównym źródłem przychodów Spółki. Emitent
skupił się na działaniach deweloperskich, które nie generują bieżących przychodów do momentu wydania gry lub sprzedaży praw
do licencji wybranemu wydawcy.
Rok 2010 oraz pierwsze dwa kwartały roku 2011 Emitent koncentrował się na kontynuacji strategii zakładającej produkcję
własnych gier w tym działań nad sztandarowym produktem Spółki grą Afterfall: InSanity, która jest preludium do obszernego
świata Afterfall Universe.
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Produkcja gier

Tworzenie gier komputerowych, zarówno na etapie samej produkcji jak i przygotowania do dystrybucji jest procesem złożonym.
Zasadnicza różnica między tymi dwoma procesami polega na tym, iż w drugim wypadku obcuje się z gotowym produktem,
niekoniecznie własnej produkcji.
Tworzenie gry komputerowej dzieli się na kilka głównych etapów, z których wyróżnić można te najbardziej charakterystyczne:
− design,
− researching,
− redesign,
− produkcja,
− quality assurance,
− postprodukcja,
− lokalizacja
Designem nazywa się etap teoretycznego opracowania zasad rządzących światem gry oraz wymyślenie wszystkich elementów
składowych, począwszy od samej historii po najdrobniejsze szczegóły, jak wygląd i zasady działania np. broni. Kolejnym krokiem
jest czytanie stworzonych wcześniej dokumentów i tworzenie na ich podstawie pierwszych prototypów czy szkiców (researching).
Dzięki temu można w dalszej kolejności zweryfikować początkowe założenia i odrzucić elementy niemożliwe do wykonania, bądź
takie, które w praktyce okazały się z różnych względów nie sprawdzać (redesign). Jest to również moment, kiedy planuje się
wdrażanie kolejnych pomysłów.
Najdłuższym etapem jest zaś sama produkcja. Dobre przygotowanie teoretyczne (design) pomaga uniknąć wielu pułapek i błędów,
co znacząco przekłada się na czas tworzenia gry. Zapewnienie odpowiedniej jakości w przypadku aplikacji komputerowych jest
bardzo istotnym elementem produkcji. Na odbiór tak złożonego produktu jakim są gry, wpływa wiele czynników, począwszy od
kompatybilności (zgodności z różnego rodzaju sprzętem) przez optymalizację (szybkość działania na poszczególnych komputerach),
na samej grywalności (na co największy wpływ ma design i dopracowanie świata) skończywszy.
W procesie dystrybucji, posiadając gotowy produkt, Spółka zajmuje się (jeśli jest to konieczne) jego tłumaczeniem, a następnie
opracowaniem strony wizualnej (pudełka, instrukcji). W trakcie prac lokalizacyjnych lub tuż po ich ukończeniu, poszczególne tytuły
obejmowane są patronatami, recenzowane w serwisach i magazynach komputerowych.
Przygotowanie produktu do sprzedaży obejmuje ponadto: tłoczenie płyt, pakowanie, foliowanie i samą wysyłkę. Każdemu etapowi
towarzyszą również działania marketingowe, mające na celu utrzymanie zainteresowania i poinformowanie potencjalnego klienta o
statusie produkcji.
Kierując się wyżej opisanym procesem produkcji gier, Spółka wyprodukowała do tej pory własną, ciągle poszerzającą się kolekcję
gier cieszących się już dużą popularnością. Pierwsze dwa własne tytuły Spółka wypuściła na rynek w I kwartale 2009 roku. Były to:
„Miś Uszatek. Przygoda z porami roku” (dla dzieci od lat 3) oraz „Włatcy Móch. Wrzód na Dópie” - gra oparta na motywach przygód
bohaterów najpopularniejszego w Polsce serialu animowanego dla dorosłych. Gra „Włatcy Móch” trafiła na drugie miejsce listy 10
najlepiej sprzedających się gier w sieci Empik (największego odbiorcy Nicolas Games SA oraz największej multimedialnej sieci
handlowej w Polsce) już w pierwszym tygodniu sprzedaży.
Innym projektem, stawianym przez ekspertów branżowych na wysokim światowym poziomie jest gra Afterfall. Prace nad jej
produkcją rozpoczęte zostały w 2008 roku, po powołaniu do życia studia deweloperskiego Nicolas Intoxicate.
Jest to gra z gatunku cRPG (computer Role Playing Game), wpisująca się w szeroko rozumiany nurt fantastyki, zwany
postapokaliptycznym. Jego przedstawiciele to m.in.: serie Fallout oraz S.T.A.L.K.E.R., Gears of War, a według niektórych także
Half-Life 2. Projekt łączy w sobie innowacyjność z doskonałą grafiką, fizyką, jak i sprawdzone rozwiązania ergonomiczne dla
miłośników gatunku. Przedsprzedaż gry Afterfall: Insanity rozpoczęła się 10 października 2011 r. a premiera zaplanowana jest na
dzień 25 listopada 2011 r.

1.8.2

Lokalizacja (tłumaczenie gier)

Profesjonalna lokalizacja realizowana jest za pomocą firm zewnętrznych. Obecnie Spółka współpracuje z dwoma zespołami
lokalizującymi. Lokalizacja produktu jest w pełni outsourcingowana. Część lokalizacyjna w przypadku gry Afterfall: InSanity należy
do odpowiedzialności wydawców. Nicolas Intoxicate jest odpowiedzialne za przygotowanie wyjściowej wersji gry, którą w tym
przypadku jest wersja angielska.
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Na podstawie umowy dostawca przekazuje Nicolas Games S.A. materiały do lokalizacji (tłumaczenia) gry na język polski. Po
analizie kosztów materiały są przekazywane wybranej firmie lokalizacyjnej. Ustalony jest również harmonogram. Lokalizacja
przebiega w kilku etapach:
− ewaluacja loc kit (materiałów lokalizacyjnych),
− tłumaczenia,
− redakcja tekstów,
− nagrania dźwięków,
− implementacja,
− testy wersji alfa raport błędów,
− poprawki przygotowanie wersji beta,
− testy wersji beta raport błędów,
− ostateczne poprawki i przygotowanie „release candidate” lub „gold master”.
Koszty lokalizacji mogą wahać się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Istotny wpływ na koszty ma ilość tekstu oraz wybór
aktorów (lektorów) grających postaci w grze. Znane postaci potrafią zająć większą część budżetu.

1.8.3

Uniwersum Afterfall

W 2008 roku Nicolas Games S.A. poszerzył swoją dotychczasową działalność o produkcję własnych gier komputerowych. Dzięki
powołaniu do życia studia deweloperskiego Nicolas Intoxicate. Spółka rozpoczęła systematyczne zwiększanie swojego
zaangażowania w ten rodzaj działalności. W chwili obecnej deweloping stanowi podstawowy przedmiot działalności operacyjnej
Spółki.
Bardzo ważnym krokiem w tym kierunku było rozpoczęcie prac nad tworzeniem uniwersum Afterfall.
Pierwsza z zaawansowanej serii gier – „Afterfall:InSanity”, jest produktem z gatunku survival horror.
Ta unikalna marka w świecie gier, przyczyni się do budowy własnego „IP” Spółki i umożliwi jej
tworzenie kolejnych produktów, które będą rozpoznawane w środowisku graczy komputerowych.
Trend rynkowy wskazuje bowiem, iż kontynuacje gier osadzone w tym samym świecie przynoszą
znacznie większe zyski, dzięki większej rozpoznawalności marki na rynku.
Projekt
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

znajduje się w końcowej fazie. Od czasu jego rozpoczęcia w 2008 roku zrealizowano następujące działania:
Ukończono scenariusz fabularny dla całego projektu.
Przeniesiono content na nowy, zakupiony w 2010 roku silnik Unreal Engine 3
Zakończono prace programistyczne
Ukończono tworzenie contentu graficznego
Podjęto współpracę ze studiem nagrywającym voice-overy
Nagrano wszystkie dźwięki
Zlokalizowano grę na języki: Rosyjski, Polski (angażując w roli głównej postaci Michala Żebrowskiego)
Zaprezentowano, wraz z Rosyjskim partnerem – firmą 1C, grywalną wersję Afterfall na targach moskiewskich Igromir
Rozpoczęto proces finalnych testów (tzw. QA)
Rozpoczęto działania promocyjne
Rozpoczęto przedsprzedaż na stronie www.afterfall-universe.com realizowaną wraz ze spółką Tro Media
Rozpoczęto działania mające na celu uzyskanie klasyfikacji wiekowej w organizacjach PEGI oraz ESRB
Rozpoczęto przygotowanie dema

W dniu 12 października 2009 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy z FrontlineStudios LLC z siedzibą w Ormond
Beach, FLORIDA, USA, zarządzająca głównym studiem deweloperskim mieszczącym się w Bydgoszczy (do 31 grudnia siedziba
zostanie przeniesiona do Katowic). Przedmiotem porozumienia jest przygotowanie dystrybucji gry Aftrefall:InSanity na terenie
Stanów Zjednoczonych oraz współpraca w zakresie przygotowania wersji gry na konsole nowej generacji. FrontlineStudios to firma
z ponad 10-cio letnim doświadczeniem w zakresie produkcji i sprzedaży gier z biurami na Florydzie i w Californii, zarządzająca
studiem produkcji gier w Bydgoszczy.
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W dniach 8-10 grudnia 2010 roku odbyło się spotkanie europejskiej branży gier Games Connection Lyon 2009. Games Connection
to typowo handlowe spotkanie twórców i wydawców elektronicznej rozrywki zamknięte dla publiczności. Targi są okazją do
zaprezentowania produktów, technologii oraz nawiązania kontaktów handlowych. W tegorocznej edycji wzięło udział kilka firm z
Polski. Obecni byli również odpowiedzialni za zakupy gier menedżerowie z ponad 300 firm - od największych potentatów
światowego rynku do lokalnych dystrybutorów i wydawców. Spotkanie oprócz czysto handlowego charakteru było okazją do
wymiany doświadczeń i informacji o stanie rynku. W trakcie imprezy Nicolas Games S.A. zaprezentowało po raz pierwszy grywalny
fragment gry "Afterfall:InSanity", pierwszej z serii gier osadzonych w Universum Afterfall. Ogromne zainteresowanie wzbudziło tło
fabuły "Afterfall:InSanity” - postnuklearna Europa Środkowa z widocznymi w czasie rozgrywki elementami historii Polski (np.
modele postaci odnoszą się do wojsk Polskich z różnych okresów historycznych). W trakcie Games Connection odbyło się 12
prezentacji gry Afterfall:InSanity dla wydawców z całego świata. Największe zainteresowanie wyrazili wydawcy z Rosji, Niemiec,
Hiszpanii, Włoch oraz USA. Niezwykle ważne było też uzyskanie informacji zwrotnej od doświadczonych developerów. Prezentacje
nie miały wyłącznie charakteru handlowego. Przedstawiciele Spółki odbyli również spotkania technologiczne z twórcami
wykorzystywanego oprogramowania oraz producentami kart graficznych i procesorów. Partnerzy Ci udzielili wsparcia dla projektu
Afterfall użyczając do testów swoje centra technologiczne oraz dedykując pracowników odpowiedzialnych za wsparcie dla Nicolas
Games S.A.
W wyniku działań zmierzających do przygotowania procesu sprzedaży praw do dystrybucji gry Afterfall: InSanity na rynkach
światowych, w dniu 26 marca 2010 r. podpisano z firmą Just A Game GmbH porozumienie określające warunki dystrybucji
pierwszej gry z Uniwersum Afterfall . Jednakże w związku z nie wywiązywaniem się z ustaleń umownych w zakresie finansowania
oraz produkcji gry na konsole Xbox 360 i PS3 a ponadto brakiem podjęcia jakichkolwiek działań marketingowych ze strony firmy i
Just A Game GmbH, Zarząd Spółki Nicolas Games S.A. podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy w dniu 10 sierpnia 2011 r.
W dniu 26 maja 2010 r. Emitent podpisał z firmą CD Projekt Sp. z o.o. porozumienie określające warunki dystrybucji pierwszej gry
z serii Uniwesum Afterfall na terenie Polski. Tym samym CD Projekt stał się polskim wydawcą gry Afterfall:InSanity. Wydawca
będzie odpowiedzialny za publishing, dystrybucję, lokalizację na język polski oraz polską kampanie marketingową produktu. Umowa
została podpisana na okres 3 lat. CD Projekt - jest największym wydawcą gier komputerowych w Europie Centralnej z siedzibą w
Warszawie. Firma została założona w 1994 roku i jak dotąd wydała kilkaset w pełni zlokalizowanych tytułów na PC. Gry wydawane
przez CD Projekt dostępne są we wszystkich ważnych sklepach, salonach, hipermarketach i centrach sprzedaży wysyłkowej. Firma
dba o to, by produkty trafiały na półki sklepowe w całej Polsce w dniu premiery. W czerwcu 2010 roku Nicolas Games S.A. wraz z
firmą CD Projekt opracował pierwszy film ukazujący grę Afterfall: InSanity, który promował grę na największych targach gier
komputerowych Electronic Entertainment Expo E3 odbywających się w Los Angeles. W trakcie targów Nicolas Games prezentował
grywalne demo Afterfall:InSanity przygotowane dla wydawców i partnerów. Ponad to, europejski partner Nicolas Games firma The
Games Company prezentowała grę dystrybutorom z Europy obecnym na targach. W czasie imprezy w Internecie zadebiutował
teaser gry, który został zamieszczony, między innymi, na największym światowym portalu z materiałami filmowymi z gier
www.gametrailers.com.
Spółka przygotowała specjalną stronę internetową (www.afterfall-universe.com), na której potencjalni gracze mogą obejrzeć
opracowaną przez deweloperów z polskiego studia Nicolas Introxicate zapowiedź gry Afterfall:InSanity. Na stronie znajdą się
interesujące materiały na temat uniwersum gry, jej najważniejszych bohaterów oraz fabuły, a także najnowsze informacje
związane z procesem jej tworzenia.
W ramach podjętych działań na przygotowanie procesu sprzedaży w dniu 29 września 2010 r. Emitent podpisał z firmą 1C
Snowball porozumienie określające warunki dystrybucji pierwszej gry z Uniwersum Afterfall na terenie Europy Wschodniej. Tym
samym firma 1C Snowball stała się rosyjskim wydawcą gry Afterfall:InSanity (w Rosji tytuł zmieniono na Afterfall: Shadow of the
Past). Wydawca będzie odpowiedzialny za publishing, dystrybucję, lokalizację oraz kampanię marketingową produktu. Umowa
została podpisana na okres 3 lat.
Firma 1C Snowball jest największym wydawcą i producentem gier komputerowych w Europie Wschodniej. Posiada oddziały we
wszystkich krajach byłego bloku wschodniego.
W dniu 25 października 2010 r. Nicolas Games S.A. podpisała z firmą East Pictures S.A. umowę koproducencką w zakresie
produkcji gry o roboczym tytule Afterfall: Czernobyl 2011 na podstawie scenariusza filmu Patryka Vegi Czernobyl 2011. Zawarta
umowa jest elementem realizacji celu strategicznego jakim jest tworzenie gier w uniwersum Afterfall. Umowa zakłada wspólne
tworzenie oraz finansowanie produkcji gry, współpracę przy promocji zarówno filmu jak i gry, a także dalsze wspólne działania
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mające na celu komercjalizowanie marek. Na chwilę obecną prace nad Afterfall: Czarnobyl 2011 są wstrzymane ,a decyzja o ich
dalszym przebiegu zostanie podjęta przez Zarząd Spółki po premierze Afterfall: InSanity.
W dniu 27 września 2011 r. Zarząd Nicolas Games S.A. podpisał umowę dystrybucyjną z firmą Tro Media S.A. przedmiotem której
jest przygotowanie przez dystrybutora platformy sprzedażowej dla gry Afterfall: InSanity na komputery PC oraz jej obsługa
transakcyjna, merytoryczna i techniczna, jak również przedsprzedaż kluczy do ww. gry na cały świat. Firma Tro Media zajmuje się
multimediami internetowymi a przedewszystkim budowaniem grup portali internetowych w różnych kategoriach tematycznych. W
procesie dystrybucyjnym gry Aftrerfall: InSanity będzie odpowiedzialna za promocję gry oraz platformy sprzedażowej za
pośrednictwem której wyłącznie będzie można nabyć klucz do gry.
Premiera gry Afterfall: InSanity na PC została ustalona na 25 listopada 2011 r. Od dnia 10 października 2011 r. ruszyły
przedpremierowe zamówienia cyfrowej wersji gry na komputery PC. W tym zakresie Emitent postawił na niestandardowe działania
marketingowe po nazwą „Afterfall: InSanity 1$ pre-order” w ramach której gra kosztuje 1 $ z czego 10% zysku ze sprzedaży
zostanie dodatkowo przekazane jednej z największych organizacji charytatywnych na świecie, a w przypadku gdy liczba zamówień
gry nie przekroczy 10 mln wszystkie środki zostaną przekazane na cel charytatywny.
Afterfall InSanity to post-apokaliptyczna gra akcji w konwencji horroru. Jednocześnie to pierwsza tak duża produkcja i gra Spółki
otwierająca wrota do uniwersum Afterfall. Jeszcze kilka lat temu był to amatorski projekt mający zostać odpowiedzią na sukces
Fallouta. Po zmianach (silnika i wśród samych twórców) i przejęciu projektu przez Nicolas Games S.A. udało się zebrać zespół w
jednym miejscu oraz rozpocząć pracę nad projektem na w pełni profesjonalnym poziomie.

1.9

Strategia Spółki

Strategia Spółki opiera się na produkcji gier komputerowych na wszystkie platformy sprzętowe: PC, Microsoft Xbox 360 PlayStation
3 oraz urządzenia przenośne i mobilne, do których zaliczyć można: Nintendo DS, Nintendo 3DS, Sony PlastationPortable, iPhone,
iPad. Tworzenie oprogramowania na urządzenia mobilne oraz konsole przenośne stało się możliwe dzięki akwizycji firmy Frontline
Studios, która dysponuje nie tylko doświadczoną kadrą, ale również technologiami (do których zaliczyć można m.in. developers kits
dla poszczególnych platform).
Celem spółki – czego wyrazem było poszerzenie oferty – jest dywersyfikacja przychodów i produkcja gier na różne platformy
sprzętowe, a także prowadzenie działalności na najważniejszych rynkach świata. Temu ostatniemu służyć mają biura handlowe w
USA (Frontline Floryda) oraz Azji (planowane otwarcie biura handlowego w Hong-Kongu). Operacje te mają zwiększyć skuteczność
działania oraz ułatwić dystrybucję produktów wraz z największymi światowymi wydawcami.
Do głównych celów strategicznych Spółki Nicolas Games S.A. zaliczyć można:
•
Wykreowanie własnego IP
W planach Spółki jest stworzenie tzw. AFTERFALL UNIVERSE, czyli szczegółowego świata gry, w którym można osadzić fabułę
kolejnych części gry AFTERFALL oraz nieograniczonej liczby mniejszych produkcji z różnych gatunków rozrywki komputerowej (np.
wyścigi, gry przygodowe, logiczne, muzyczne, gry akcji, cRGP, strategiczne itp.). Uniwersum AFTERFALL tworzone będzie na wzór
uniwersum Gwiezdnych Wojen. Na bazie AFTERFALL UNIVERSE oraz całego środowiska programistycznego będzie możliwe szybkie
i znacznie tańsze tworzenie wysoko jakościowych gier komputerowych oraz innych wydawnictw. Już dziś Spółka stworzyła cały
zestaw narzędzi programistycznych (tzn. tool set) do tworzenia gier w oparciu o posiadany silnik graficzno-fizyczny.
Spółka prowadzi prace nad wydaniem gry komputerowej Afterfall:InSanity oraz kontynuowaniem prac nad rozwojem Uniwersum
Afterfall w celu stworzenia kolejnych projektów w znacznie krótszym czasie. Gra jest tworzona w sposób umożliwiający łatwą
konwersję pomiędzy najpopularniejszymi platformami na świecie: PC/XBox360/PS3. W perspektywie jest wydanie, oprócz gry
obecnie produkowanej, co najmniej 2 dużych tytułów w okresie najbliższych 2 lat. Przychody z gry Afterfall:InSanity oparte będą na
sprzedaży praw do wydawania gry w poszczególnych krajach na świecie. Istotą takiej sprzedaży są krótkie terminy zapłaty za
prawa licencyjne oraz brak dodatkowych kosztów takiej sprzedaży.
• Produkcja gier dla firm zewnętrznych
Nicolas Games S.A. poprzez spółkę zależną Frontline Studios wyprodukowała grę na jednej z najbardziej znanych na świecie licencji
Duke Nukem. Stworzona na platformy przenośne produkcja jest wyrazem filozofii firmy chcącej wprowadzać na rynek nie tylko
produkcje oparte o własne IP, ale również współpracować z właścicielami największych i najbardziej znanych marek. Ma to na celu

41

Dokument Informacyjny

Nicolas Games S.A.

zmniejszenie ryzyka zaistnienia produktu na bardzo konkurencyjnym rynku. Ze względu na przychody osiągane w oparciu o
wielkość sprzedaży strategia ta ma zapewnić firmie sukces w przypadku każdego produktu.
• Współpraca międzynarodowa
Nicolas Games S.A. podpisała również w dniu 21 marca 2011 r. list intencyjny w sprawie zakupu minimum 20% udziałów w spółce
Robomodo w Chicago. Robomodo jest autoryzowanym developerem gier i aplikacji na wszystkie platformy sprzętowe ze
szczególnym uwzględnieniem Xbox 360, Playstation 3, PSP i ma w swoim portfolio tytuły produkowane dla takich firm jak Activision
(Tony Hawk) czy Electronic Arts (Fight Night 3). Głównym zadaniem Robomodo będzie wsparcie dla wersji konsolowych
Afterfall:InSanity.
Umowa ta, dzięki wykorzystaniu doświadczenia firmy Robomodo w tworzeniu gier klasy światowej, ma zagwarantować utrzymanie
najwyższego poziomu produkcji firmy Nicolas Games S.A.
•
Stabilizacja Spółki na rynku
Gra Afterfall: InSanity to dla Emitenta kluczowy produkt z którym wiąże on ogromne nadzieje. Powodzenie tego projektu
zasadniczo wpłynie na sytuację finansową Spółki, jej pozycję na rynku gier, pozwoli na wzbogacenie zasobów ludzkich Spółki jak
również otworzy możliwość realizacji technologicznie jeszcze bardziej zaawansowanych projektów.

1.10 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co
najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu
1.10.1 Akcjonariat przed publiczną ofertą Akcji serii L.
Struktura akcjonariatu Emitenta przed przeprowadzeniem publicznej oferty akcji serii L, tj. na dzień sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego przedstawia się następująco:
Struktura właścicielska Spółki Nicolas Games S.A. na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego

Właściciele Akcji

Seria akcji

Liczba akcji (w szt.)/Liczba
Głosów na WZA

Tomasz Majka

A

7.032.520

Udział
w
kapitale
zakładowym (%)/Udział w
ogólnej liczbie głosów na
WZA (%)
4,49 %

Akcjonariusze

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

149.628.680

95,51 %

156.661.200

100 %

RAZEM
Źródło: Emitent

1.10.2 Akcjonariat po przeprowadzeniu oferty publicznej akcji serii L oraz przy założeniu objęcia
wszystkich oferowanych w ofercie publicznej akcji serii L
Po przeprowadzeniu oferty publicznej akcji serii L przy założeniu objęcia wszystkich akcji w ofercie, struktura Akcjonariatu Emitenta
przedstawiałaby się w sposób następujący:
Struktura właścicielska Spółki Nicolas Games S.A. po przeprowadzeniu oferty publicznej akcji serii L (przy
założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji)

Właściciele Akcji

Seria akcji

Liczba
akcji
(w
szt.)/Liczba
Głosów
na WZ

Tomasz Majka

A

7.032.520

Udział
w
kapitale
zakładowym
(%)/Udział w ogólnej
liczbie głosów na WZ
3,74 %

Akcjonariusze

A, B, C, D, E, F, G, H, I,
J, L

180.960.920
187 993 440

96,26 %
100 %

RAZEM
Źródło: Emitent
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1.11 Informacje dodatkowe
1.11.1 Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasady ich
tworzenia
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał własny Emitenta składają się:
a) kapitał zakładowy wynosi 7.833.060 zł (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt złotych),
b) kapitał zapasowy wynosi 1.529.181,56 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt
jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy).
Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, na które środki mogą pochodzić z niepodzielonego zysku
okresu obrotowego w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Kapitał zapasowy jest tworzony na pokrycie straty z odpisów z czystego zysku. W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki
środków pozyskanych z emisji ponad wartość nominalną akcji objętych w drodze emisji, bądź mogą na niego składać się środki
finansowe przeznaczone z zysku z lat poprzednich (na kapitał zapasowy w spółkach akcyjnych przelewa się co najmniej 8% zysku
za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego stosownie do przepisu art.
396 §1 kodeksu spółek handlowych).

1.11.2 Wskazanie miejsca udostępnienia ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości
publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych samych
instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te
instrumenty finansowe oraz miejsca udostępnienia okresowych raportów finansowych emitenta,
opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami
Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości Dokument Informacyjny Emitenta sporządzony na dzień 19 maja 2011 roku został
zamieszczony w sposób uniemożliwiający dokonanie zmian w informacjach w nim zamieszczonych przez osoby nieuprawnione na
stronach internetowych:
− Emitenta: www.nicolasgames.pl
− Rynku NewConnect: www.newconnect.pl
Okresowe raporty finansowe Emitenta podawane są do publicznej wiadomości poprzez system Elektronicznej Bazy Informacji (EBI)
i dostępne na stronie internetowej Rynku NewConnect (www.newconnect.pl).

1.11.3 Wskazanie dokumentów korporacyjnych emitenta udostępnionych do wglądu
Statut Emitenta dostępny jest na stronie internetowej Emitenta (www.nicolasgames.pl).
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Emitenta podawane są do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących
zamieszczanych na stronie internetowej Rynku NewConnect (www.newconnect.pl) oraz na stronie www Emitenta (w formie
przekierowania do strony Rynku NewConnect, na której publikowane są raporty Emitenta).
Ponadto w siedzibie Emitenta dostępne są protokoły walnych zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 Kodeksu Spółek
Handlowych akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki
odpisów uchwał.
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1.12 Definicje i objaśnienia skrótów
Akcjonariusz
ASO,
Alternatywny
NewConnect

System

Obrotu,

Autoryzowany Doradca
Developers kits

Uprawniony z Akcji Spółki
Alternatywny system obrotu działający na podstawie Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą NR 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Autoryzowanym Doradcą na potrzebę sporządzenia niniejszego Dokumentu
Informacyjnego IPO Doradztwo Strategiczne SA
Zestaw narzędzi dla programistów

Dokument Informacyjny

Niniejszy
dokument
informacyjny
będący
dokumentem
informacyjnym
uproszczonym, sporządzonym zgodnie z wymogami określonymi w §13 Załącznika
1 do Regulaminu ASO

Dz.U.
Emitent, Spółka, Nicolas Games

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Euro, EUR

(znak: €, kod ISO 4217: EUR) – waluta wprowadzona w 17 krajach należących do
Unii Europejskiej w miejsce walut narodowych

GPW
IP

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Intellectual property – własność intelektualna Spółki.

KDPW
k.s.h., kodeks spółek handlowych, KSH

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94,
poz. 1037, z późn. zm.)

KRS
NWZA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Krajowy Rejestr Sądowy
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nicolas Games S.A.

Organizator
ASO,
Organizator
Alternatywnego Systemu Obrotu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

PDA, Prawa do Akcji

Papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających
formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej, powstające z chwilą
dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji
w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się
postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału
zakładowego do rejestru przedsiębiorców

Prawa poboru (PP)

Papier wartościowy, z którego wynika przywilej pierwszeństwa przy zakupie
nowych akcji spółki przez jej dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnie do
liczby akcji już posiadanych. Parytet ustalany jest w zależności od wielkości nowej
emisji w stosunku do już zarejestrowanej liczby akcji i informuje, ile nowych akcji
można nabyć będąc posiadaczem jednej akcji starej emisji.

Rada (WE)
Rada Nadzorcza

Rada Wspólnoty Europejskiej
Rada Nadzorcza Emitenta

Regulamin ASO

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r.
(z późn. zm.)

Szczegółowe Zasady Działania KDPW

Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
stanowiące załącznik nr 1 uchwały nr 400/11 Zarządu Krajowego Depozytu
Papierów
Wartościowych S.A. z dnia 9 maja 2011r. (z późn. zm.)
Reklama mająca na celu wzbudzenie zainteresowania odbiorców

Teaser gry
UE
Ustawa o ofercie publicznej

Ustawa
o
obrocie
finansowymi
Ustawa
o
ochronie
konsumentów

Unia Europejska
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. 2009 Nr 1854, poz. 1439, z późn. zm.)
instrumentami
konkurencji

i

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z
2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z
2007 roku Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
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Ustawa
o
podatku
od
czynności
cywilnoprawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób
fizycznych
Ustawa o podatku dochodowym od osób
prawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.
2010 Nr 101, poz. 649)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2010 roku Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.
z 2011 r. Nr 74, poz. 397)

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2009 roku Nr 152,
poz. 1223, z późn. zm.)

Rozporządzenie w sprawie koncentracji

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie połączeń)
2004 R 0139, Dz.U. UE L 024, 29/01/2004

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009
roku Nr 93, poz. 768)

WZ, Walne Zgromadzenie
Zarząd

Walne Zgromadzenie Spółki Nicolas Games S.A.
Zarząd Emitenta

Złoty, zł

Prawny środek płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej, będący w obiegu publicznym od
dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji
złotego (Dz.U. Nr 84, poz. 383, z późn. zm.)
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